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 چکيده
از شاعران نامي کرد در عراق از شاعران « عبداهلل پشیو»شاعر نامور عرب و « معروف رصافي»

جا پژوهش از آناند. بايستگي و اهمیت اين بردهگزيني رنج ميبتمعاصريند که از پديدة غر
پژوهش مستقل  گزيني در شعر اين دو شاعر همچون يكاز اين، غربت گیرد که پیشنشأت مي

است؛ بنابراين نگارندگان در جستار حاضر برآنند که با  تطبیقي مورد بررسي قرار نگرفته
گزيني در شعر دو شاعر بپردازند. دو شاعر ديدة غربتبررسي پتحلیلي به-رويکردي توصیفي

راندن نخبگان و  حاشیهاز سیطرة استعمار، ظلم، به از اغتراب اجتماعي، سیاسي و روحي ناشي
ماندگي از تمدن جهاني، فقدان آزادي، انحصار امور در دست فرومايگان، اوضاع عراق و عقب

همگوني زندگي شاعر با معیارهاي جامعه، تفرقة شدن آرزوها، تباهي اخالق، نا شکستهدرهم
ها و بر ارزش از حسرت دعوت شاعر و نیز حس نوستالژي برامدهاعتنايي مردم بهسیاسي و بي

اند. بردهاز وطن رنج مي از دوري رفته و اغتراب مکاني ناشي گذشتة شکوهمند از دست
هاي مسائل و معضلبه ر در پرداختن، محصو«رصافي»بر خالف « پشیو»گزيني و اندوه غربت
غربت رصافي فزونتر در قالب اي و فراملي دارد. اي نیست، بلکه ديدگاهي فرامنطقهمنطقه

ماند لکن پشیو پیشتر احساس غربت خود را با آلود محصور ميهايي با درونماية حزنسروده
گیرد. وطن از يدهد که از خشم و اندوهي ژرف نشأت مهايي بروز ميسروده طغیان

هاي غربت در گزيني نزد دو شاعر است که بر ساير جلوههاي غربتپربسامدترين جلوه
از وطن، در زمان حضور در آن نیز، با است، زيرا غیر از زمان دوري  شعرشان تأثیر گذارده

 شود. مي موجود بر اندوه و احساس غربتشان افزوده مشاهدة وضع
 گزينيصافي، ادبیات کردي، ادبیات عربي، غربتپشیو، ر :واژگان کليدی
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 ـ مقدّمه1
اي است که در ديدگاه انسان از خود، هستي، زندگي، جامعه و گزيني پديدهاغتراب يا غربت
کند؛ اين طبیعي خود ظهور ميدارد و در رنج ذات و جدايي آن، از ماهیت  امور متنوع ريشه

اي اجتماعي، پديدهفکري و روحي است که سپس به اي نفسي،بدان معناست که اغتراب پديده
بر ناسازگاري میان خويشتن و ديگران و واقعیت و عمل ؛ مبتني فرهنگي و اقتصادي تبديل شده

شود که گاه از جدايي و انکار و  اي پیچیده تبديلو زمان و مکان است که سبب شده به پديده
کند. در بارة بودن و عزلت و اختالف تعبیر ميناتواني از سازگاري و گاه از عجیب و غريب 

است که از تنوع کاربرد گرفته ويژه در دورة معاصر صورت هاي بسیاري بهپديده، پژوهشاين 
اي اغتراب هرگز پديده»گويد: مي 1فروم كاريکه دارد؛ همچناند آن پرده برميو معاني متعد

-اي که اغتراب انجام هاي معین و ويژهمینهفرهنگ ديگر، در زجديد نیست و از فرهنگي به

اين  (.152:1985مجاهد،«)بودن عمل و روند اغتراب متفاوت است. گیرد؛ در شامل و کاملمي
پديده، گاهي در اثر نابساماني اوضاع سیاسي و اجتماعي معاصر با دورة زندگي شاعر و گاهي 

 سیت و ناسازگاري با محیط رويسبب غربت مکاني و دوري از وطن و گاهي در اثر حسابه
 دهد. مي

گرند؛ اين دو شاعر، گاهي از جلوه« پشیو»و « رصافي»شده آشکارا در شعر همگي عوامل ياد
فساد و وخامت اوضاع سیاسي و اجتماعي عصر خويش شکوه دارند و گاهي از احساس اندوه 

از ميشان با محیط پیرامون، فغان سَرگرفته از ناسازگاري روحينشأت دهند و گاه در پي دوري 
-هايي ميسازند و گاهي از زخم و مصیبتميها جاري وطن، سرشك اندوه و حسرت بر گونه

امور برگفته، دانند؛ بنابرين، با نگريست بهنالند که روزگار را سبب وارد آمدن آن بر خود مي
اي براي است که مقدمهپايان توان دريافت که اشعار هردو شاعر دربردارندة اندوهي بيمي

گزيني در شعر حضور بارز پديدة غربتبهاست. با توجه  اشکال متنوع شدهاحساس غربتشان به
بررسي اين پديده در شعر روي که تاکنون پژوهش مستقلي به و نیز از آن« پشیو»و « رصفي»

هاي پديداري انگیزه بیاناست ناگزير نگارندگان در جستار حاضر، برآن شدند بهآنان نپرداخته 
بررسي چگونگي اشعار شاعران بهاين پديده در شعر و زندگي دو شاعر پرداخته و با استشهاد به

 گويند: هايي چنیني پاسخ پرسشگزيني در اشعارشان پرداخته و بهتجلي غربت

___________________________________________________________________________  
1 Erich Fromm 
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. تجلي 2است؟ گزيني در شعر دو شاعر مورد پژوهش شده عواملي سبب ظهور غربت . چه1
نمايد و هايي رخ ميگزيني در شعر دو شاعر چگونه است و در چه اشکال و قالبديدة غربتپ

 زمینه در چیست؟نقاط اشتراک و اختالفشان در اين 
سیاسي عصر دو  -. شرايط زندگي شخصي و اوضاع اجتماعي 1فرضیة پژوهش بر اين است: 

-گزيني در شعر پشیو نسبت . دامنة غربت2کند. گزيني ميشاعر؛ اقتضاي محتوايي غربت

دلیل شرايط و اوضاع خاص منطقة اقلیم کردستان، فراتر و وسیعتر است و گسترة رصافي بهبه
 گیرد.تري از مفاهیم را دربرميگسترده

 ـ پيشينة پژوهش2
هاي ايران، تاکنون دربارة شاعران ادبیات هاي شعر کردي در دانشگاهنوبنیاني پژوهشبهبا توجه 

ها و ترجمة گزيدهو بیشتر به هاي اندکي صورت گرفته،  پژوهش«عبداهلل پشیو »ي، همانند کرد
دفتر »و « بار يك عاشق مادرزادکوله»توان بهاست که ميشده  هاي شاعر بسندهبرخي ديوان

ترجمة نیروان رضايي و چند مقالة منتشر شده در « کاشتن رعد»مجاور، ترجمة رضا کريم« سرخ
( و 1391مجلة مهاباد:«)داشق و نیشتمانشیو له نیوان عهپه»دانشگاهي از جمله هاي برونمجله

و له»و « وههیورکردنه»و « ونريزي خهتهمه»و « رسپيشیو منالیکي سهپه»و « کک چهشیعر وه»
اثر کامران جوهري و « نگاوتووهي تیلماسکي خؤريك چراوگي چاوي دوو پلنگي ئهلوتکانه

دراماي مردن له »مجاور، نوشتة رضا کريم« عبداهلل پشیو شاعري از تبار عصیان»لة مقا
بات «)شیوکاني پهباي ئیواراني شیعرهشنه»و « شیوداکاني پهئیستیتیکاي رامانه شیعريیه خَ روزنامة 

و مجلة میِرگ( «)شیودابدولال پهکاني عهت له فیمینیتي شیعرهئافره»نامة استايل( و و هفته
نوشتة ناصح حسین « وه بؤ رينیسانسمکي شؤرشهشیويزم له چهراستي؛ پهشاعیري به»

-عه»اثر أمین چاوْرَش، « شیوداکاني پهي شیعرهسؤزي مندال له روانگه»سلیمان)مجلة میِرگ(، 

-گه»داغي، نوشتة عطا قره« دالتووري خوين و پیتروليراني شووناس له کهشیو؛ قهبدولال په

بدولال عه»نار(، الدين)مجلة ههاثر سواره نجم« شیودانواري پهوه له شیعري چاوهرانهگه شبیني
ي تاسه»ر(، ب و هونهدهتي ئهنوشتة مَغديد رواندزي)مجلة برايه« وهلیتهي دووري دهشیو تاسهپه
اثر صديق « شیوداي پهوهجاره بیمهمر ئهگهباني و ئهزار قهي نهوهر ديمهوه له شیعري ههرانهگه

 کرد.  سعید رواندزي اشاره
. بررسي تطبیقي درونماية 1هايي انجام شده است که عبارتند از: دربارة شعر رصافي، پژوهش

سطري و ملي و آزاديخواهي در اشعار ابوالقاسم الهوتي و معروف الرصافي اثر ابراهیم کاوسي
. دنیاي آرماني معروف رصافي نوشتة 2تطبیقي(. مصطفي جوانرودي )فصلنامة مطالعات ادبیات 
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. بررسي تطبیقي اشعار سیاسي و اجتماعي 3مصطفي يگاني)فصلنامة زبان و ادب فارسي(. 
اي است که رضا شاکرمي در دانشگاه نامهمعروف رصافي و عبدالرحمان شرفکندي پايان

الدين ار در شعر سید اشرف. بررسي تطبیقي رويارويي با پديدة استعم4است. کردستان نگاشته 
. 5اهلل میرقادري و حسین کیاني)نشرية شعرپژوهي(. حسیني و معروف رصافي اثر سید فضل

وطن در اشعار فرخي يزدي و معروف الرصافي نوشتة بهبررسي تطبیقي تجلي عشق 
. بررسي تطبیقي مضامین اجتماعي در 6محمودرضا توکلي محمدي)نشرية ادبیات تطبیقي(. 

موردي اشعار بهار، پروين اعتصامي، ايران عصر مشروطه و عراق عصر نهضت)بررسي شعر 
نسیم شمال و رصافي، جواهري، زهاوي( اثر محمودرضا توکلي محمدي و مصطفي 

. اإللتزام السیاسي في شعر 7 هاي تطبیقي زبان و ادبیات ملل(.حیدرزاده)فصلنامة پژوهش
-. بررسي تطبیقي درون8محمدي. مودرضا توکليمعروف الرصافي اثر منصوره زرکوب و مح

-خواهي در اشعار ابوالقاسم الهوتي و معروف الرصافي اثر ابراهیم کاوسيماية ملي و آزادي

هاي اجتماعي در اشعار نامة بررسي تطبیقي نابساماني. پايان9سطري و مصطفي جوانرودي. 
. 10است. گاه کردستان نوشته معروف الرصافي و عبداهلل گوران که جمال هاشمي در دانش
آبادي، اصغر مولوي نافچي و القضايا االجتماعیّة في مرآة شعر الرّصافي اثر حسین شمس

 راد)مجلة دراسات األدب المعاصر(. غالمرضا گلچین
 ـ مفهوم اغتراب3

تنهايي و انزواي روحي اي روحي، نفسي و اجتماعي است که در احساس فرد بهاغتراب پديده
گذشته و احساس در تنگنا بودن و تفاوت شخصیت و بازگشت بهلت از ديگران، شوق و عز

ارادگي در همکنشي با معیاري، پوچگرايي، هنجارگريزي و گاهي بيمعنايي، بيبيفزونتر باور به
 يابد. جريان امور زندگي تجلي مي

. احساس عجز: 1»کرد:توان در پنجگانة زير تعريف اصطالحي؛ ميمفهوم اغتراب را همچون 
که اش در دست او نیست، همچنانکند که سرنوشت و ارادهمي که فرد احساسايندارد به اشاره
. احساس 2ها کنشگري دارد، تأثیر بگذارد.هاي اجتماعي که با آنتواند بر موقعیتنمي
احساس . 3معناست و خالي از اهداف است.کند که زندگي بيميمعنايي: فرد احساس بي
ها و معیارهاي حاکم و رايج در معیاري: مقصود از آن، احساس ناکامي فرد در درک ارزشبي

از روابط اجتماعي  احساس تنهايي فرد و کوشش براي دوري. عزلت اجتماعي: به4جامعه است.
ها و رسوم هاي سیاسي و ارزشنپذيرفتن نظام. تمرد يا عصیان: احساس فرد به5کند.اشاره مي
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جتماعي در جهان پیرامون خود و انکار سلطه و قدرت در هر نوع از انواع آن که ا
  (.83:1423الراوي،)«باشد.

کند که در گمگشتگي انسان در جامعه و ميکلمة اغتراب را بر آنچه اطالق  روسوژاک  ژان
باور داشت که  شیلر(. 11:1993)رجب،شودگر ميجدايي او از ذات )خويشتن( خود جلوه

که قادر ايگونهشود، بهگر مياغتراب در جدايي انسان از ذات و جهان پیرامون خود جلوه
اغتراب حالتي از احساس »(. 12)همان:با خود و عالم پیرامون نخواهد بودسازگاري و انسجام به

 اي است که در آن زندگيجدايي از واقعیت و ناتواني او از سازگاري با جامعهفرد به
مقصود از اغتراب اين است که انسان از خويشتن و »گويد:هگل مي(. 66:1423الراوي،)«د.کنمي

امور، غريب از او يا دشمن که گويي اين ايگونهشود بهاعمال خود و از ديگران گسسته 
رفتن آن است،  اوست؛ نیز مقصود از اغتراب، عدم سیطرة انسان بر خويشتن خود و از دست

تمامي انواع آن منجر شدن فرد در بردگي و بندگي، بهواقع گونه که بهآن 
 (. 112:1993رجب،)«شود.مي
 «رصافی»و « پشيو»ـ مختصری دربارۀ 4
از « بیرکوت»در روستاي  1946از شاعران کرد عراق است که سال  1عبداهلل پشیوـ پشيو: 1ـ 4

ند زاده شد. تحصیالتش را در رشتة زبان و ادبیات ک« أربیل»توابع  ردي در دانشگاه مسکو گذرا
« الفاتح»( و در دانشگاه 14ـ13: 1386مجاور،دانشنامة دکتري دريافت کرد)کريم 1983و سال
سرزمین »گفتة خودش، پرداخت. او از شاعران معاصر کردستان است که بهتدريس لیبي به

شود و هر سرود مياز خون، تاريخ  جا که هر روز هزاران حماسة برآمدهسربازان گمنام، آن
است تا برابر گیسوان دور آمده هنگام که خسته و ماندة راهياشعار شاعر چه آن « پرچم.

بدل است پوستش را از براي میهنش بهکه برآنزمان خوابناک معشوقش بگريد و چه آن  پرچم 
یدش يا کند، حديث ستم و مبارزة مردم زادبومش با رژيم فاشیستي عراق است. آوازهاي تبع

وسیلة مردم که توسط ناشري منتشر شود، بههايش پیش از آنبیان خودش بهتر بگويیم شبنامهبه
شوند. مجموعة مي روستاي ديگري پخشروستايي و از روستايي بهمبارز میهنش از شهري به

بت شکسته، شبنامة شاعري تشنه، شبي نیست که خواب شما را »اشعارش عبارتند از 
، انه براي کودکانهگهاي دوازددرس، اشك و زخم(، 978، 2:ج1380عیديان،س«)نبینم

رو و  آرامشبه پشت، بار يك عاشق مادرزادکولهفق، ش سويرعد، بهکاشتن ، برادرکشي

___________________________________________________________________________  
 (.1369:122است)شرفکندي،« آشوب و بلوا، آشفتگي فکري و پريشاني»است که به معناي  پَشِیوياي کُردي و مصدر آن پَشِیو واژه.  1
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زندگي و اشعار کوه، زبان شعله، دفتر سرخ، مانیفست کوباني، اسبم ابر است و رکابم ، کوالکبه
هاي انگلیسي، روسي، فنالندي و عربي زبانت ويتمن. پشیو بهپوشکین، ترجمة آثار وال ناب

هاي انگلیسي، آلماني، روسي، عربي، سوئدي، دانمارکي، فنالندي، زبانتسلط دارد و اشعارش به
ا  و انسانبه عشق(. پشیو 6138:11مجاور،ارمني، فارسي و ترکي ترجمه شده است)کريم وطن ر

-کرده برجسته  شعرش احساس و کالم اوج در ار دو هر و نهاده ترازو ةدر دو کف

نش بسیار ارج امخاطبملت است و بهمتعهد بهو وي شاعري صادق (. 2012:3)جوهري،تاس
( و 1385:10)باباخاني،بخشدباو همیشه در جنگ با وضعیت موجود بوده تا آن را بهبود  ؛نهدمي
ح روانشناسي، مشکالت روحي، عشق و هاي رمانتیکي، تشرينگاه ، پشیو«دارمارف خزنه»قول به

: مقدمة ديوان بتي شکاو(. 1373)تاسگرفته  آن از را اشعارش ةتنیده و مايمبارزه را درهم
اي غني دارد که دربردارندة مفاهیم و معاني بسیار است؛ همچون اشعار پشیو چنان درونمايه

چهارصد پاراگراف دوبیتي نیاز بهاند، اما شرح هر هاي باباطاهر که هرکدام چهار مصراعدوبیتي
 (.1997:4دار،و متن نثر نوشته دارد)خزنه

در محلة الرصافه شرق  1875سال معروف بن عبدالغني محمود الرّصافيـ رصافی: 1ـ 4
اي کرد (. پدرش از عشیره319، 3تا:جدنیا آمد)عوّاد، بياي از طبقة متوسط بهبغداد، در خانواده

است  2«قراغول»که در اطراف کرکوک ساکن بودند و مادرش از عشیرة  است« 1الجبارة»نام به
رصافي دروس ابتدايي را در  (.1923:69هاي عراق سکونت دارند)بطي،که در در دشت

که رفت، اما بدون آن 3مدرسة رشديهخانه و در يکي از مدارس رصافه گذراند، سپس بهمکتب
در زمینة « محمود شکري األلوسي»د و نزد مدرک آن مدرسه را کسب کند، آنجا را ترک کر

عنوان معلم در (. نخستین بار به572، 4:ج8619علوم زبان عربي کسب علم کرد)الفاخوري،
(. در سال 1933:336تدريس شد)السهروردي،در شمال بغداد مشغول به« الراشديّة»مدرسة 

زم مقاومت و مبارزه مصر رفت و عبه 1936گیري کرد. در سالاز کارهاي رسمي کناره 1928
اي علیه اشغالگران انگلیسي داشت، اما پس از شکست رؤياهايش، در عزلت از مردم در خانه

(. رصافي در 1979:205درگذشت)أبوحاقه، 1945که در سالزيست تا ايندر محلة أعظمیّه مي
 هاي سیاسي و اجتماعيزيست که جامعة وي شاهد بسیاري از حوادث و دگدگونيزماني مي

___________________________________________________________________________  
  (.161، 1: ج1978هاي مشهور عراق هستند)کحاله، شود از بزرگان کُرد و عشیره. الجبارة که الجباري هم نامیده مي 1
 (.78ـ77تا: اي از ديلم است که گروهي در کرمة استان األنبار و گروهي ديگر در جنوب بغداد سکونت دارند)العزاوي، بيقبیله.   2

براي تربیت افسران عراقي جهت ادارة امور لشکر و کارمندان جهت انجام وظايف  1870اي نظامي بود که دولت عثماني در سالمدرسه.  3

 (.159:1959د)الهاللي،اداري تأسیس کر
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د و مهم بود. او در حیات ادبي اش سه دورة سیاسي را سپري کرده است که شامل دورة استبدا
ها و نیز دورة ظلم حاکمان عثماني و جنگ جهاني اول، سپس اشغال عراق توسط انگلیسي

الرّؤيا، األناشید »توان به (. از آثار رصافي مي2006:4قیمومیت است)زرکوب و توکّلي،
لهجنة في ارْتضاخ اللّکنة، نفح الطّیب في الخطابة و الخطیب، تمائم التّعلیم و المدرسیّة، دفع ا

العالء، عالم التّربیة، األدب العربي، دروس في تأريخ آداب اللّغة العربیّة، علي باب سجن أبي
 (.10ـ6: 2018اشاره کرد)زيدان خلف،« الذّباب، نظرة إجمالیّة في حیاة المتنبّي

 «پشيو»و « رصافی»شعر  در گزینیـ جلوۀ غربت5
 ـ اغتراب روحی و اجتماعی1ـ 5

هايي از جامعه جدايي از بخش يا بخشمعناي احساس فرد بهاغتراب روحي و اجتماعي به
ها و رسوم و عادات رايج و از ديگران يا از ارزش گیرياست؛ همچون احساس جدايي و کناره

افة احساس درد و حسرت يا بدبیني و يأسي اضحاکم در جامعه يا از قدرت سیاسي حاکم، به
دارد و گاهي اوقات خشم، تمرد، کینه يا طغیاني که مالزم آن همراه که به

  (.151:2000است)سالمي،

 ـ سيادت فرومایگان و حاکمان فاسد1ـ 1ـ 5
سخن بگويیم، شايسته « پشیو»و « رصافي»اجتماعي نزد  –که دربارة اغتراب روحي از آن پیش

 توان ايناست و ميداده سوي چنین اغترابي سوق کنیم که آنان را بهعواملي اشاره بهاست 
اند، خالصه کرد. با تأمل در کرده عوامل را در محیط و زماني که اين دو شاعر در آن زندگي

افتادگي توان میزان عقبهاي نوزدهم و بیستم، مياوضاع معاصر اين دو شاعر در عراق سده
کرد، افزون بر  اي را مشاهدهي، فکري و اجتماعي و سیطرة عادات و رسوم عشیرهسیاس

ماندگي بود و در رشد اين عقبوخامت و فساد اوضاع اداري که همة مناطق را دربرگرفته 
هاي عمراني و يافت، رشوه شايع شده و پروژهداشت؛ امنیت، از میان رفته، جهل سیطره  نقش

هاي نژادي، قومیتي، ملي و طبقاتي میان گروههاي واقع شده و تبعیضبهداشتي مورد اهمال 
-ها و عیبفقدان سازگاري میان فرد و جامعه منجر شد. اين نقصکه بهجامعه ظاهر شد؛ امري

ابراز يافت؛ بنابراين بهداد که در نتیجه در شعرشان بازتاب سوي اغترابي سوق ها، دو شاعر را به
 پردازند.يشکوه و دردمندي م

تصوير کشیده ديگر بهدر شعر رصافي، تغییر زمان و اهل آن و بدي رفتار مردم با او و برخي 
شمرند و افراد جاهل و که فرومايگان، افراد شريف را خوار و حقیر مياست؛ تا جاييشده 

و داده و سفلگان دونمايه تکريم  خود اختصاصپست، جايگاه بزرگان و خردمندان را به
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 ها را ستايشجا که بالها و مصیبتاست تا آناوج خود رسیده شوند و فساد بهبزرگداشت مي
تر از آن دچار شوند؛ اراذل و تر و سختحالتي زشتکه مبادا بهخاطر ترس از ايناند؛ بهکردهمي

سفله بر اهل  کنند و افراد شرور واند و امور آنان را تدبیر ميشده بزرگان قوم تبديلاشرار به
که شخص آگاه و انديشمند، در قلب خود ايگونهشوند، بهادب و دانش مقدم شمرده مي

-مي زند و و آن را مضطربمي اعماق قلب چنگکند؛ دردي که بهاحساس خفقان و درد مي

 :سازد
 صِیبُوَ لَکِنّي أرَي أبْناءَ  قَوْمِي                  يُدبِّرُ  أمْرَهُم  مَنْ  اليُ

 تِهِ   وَ  يُحْتَقَرُ  األدِيبيُقَدَّمُ  فِیهِمُ  الشَّريرُ دَفعَاً                   لِشِرَّ

 (204:2012قَلْبِ العَال مِنْهُ وَجِیبُ       )رصافي،فَهَذَا الدّاءُ مُنتَشبٌ بِقَلْبِي                  وَ فِي 
بصیرت و فاقد انديشه، امورشان را تدبیر راد بيبینم که افترجمه: لکن من هموطنانم را چنان مي

شود تا از شر وي در امان بمانند و کنند. در میانشان، فرد شرور بر ديگران مقدم شمرده ميمي
واسطة اين درد، در قلب زند و بهقلبم چنگ ميشود. اين درد بهفرد اديب، حقیر شمرده مي

 بزرگي شکاف و پارگي ايجاد شده است.
امداري نااليقان و فرومايگان و استیالي آنان بر سرنوشت مردم سرزمینش را در قالب شاعر زم

-مقداراست که پرندگان خرد و بي جا که دگرگوني احوال روزگار چنانکند؛ آنميتمثیل بیان 

بزدالن و )هاي کورکنند و موشهاي شکوهمند)فرهیختگان( را تحقیر مي)فرومايگان(، عقاب
 شوند:شکن جسور)دالورمردان( ظاهر ميکسوت شیرهاي صفسفلگان( در 

ا  قَدانقَلَبَ الزّمـانُ  بِنَا فَأمسَتْ                  بُغاثُ القَوْمِ  تَحْتَقِرُ النُّسُورَ
 زَعازِعِهـا الدَّبُورَااأليّـامِ  حَتّـي                  حَمِدْنَا مِنْوَ سَـاءَ تَقَـلُّبُ 

 (90)همان:أرَةٍ  عَمْیاءَ أمْسَتْ                  تُـسَمَّي عِنْدَنا أسَداً هَصُورَا     فَوَ کَمْ مِنْ 
ترجمه: روزگار بر ما تغییر و تحول يافته است و چنان شده که فرومايگان، بزرگان را خوار 

شمارند. دگرگوني روزگار چنان ناپسند شده است که از ناماليماتش، بادهاي ناخوشايند مي
-هاي کوري که نزد ما چنان مقام يافتهگويیم. چه بسیار موشزنده از جانب غرب را شکر ميو

 شوند.شکن نامیده ميشکنندة صفاند که شیر درهم
از جهل  تر از رصافي، گرفتار اندوه و احساس غربت ناشيتر و عمیقاما پشیو در سطحي کالن

-اينش در اقلیم کردستان است؛ با اعتقاد بهاحاکمان حزبي حاکم بر مردم و هموطنان ستمديده

اند و امور شده رهبران محلي در سرزمینش تبديلدزدان، سودجويان و اشخاص جاهل بهکه 
کنند و منطق جهل و زور و منفعت شخصي بر منطق آگاهي و منفعت عمومي آنان را تدبیر مي
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رزمینش در گذشته، حال و آينده شود و آنان را عامل اسارت و بدبختي مردم سميمقدم شمرده 
خاطر حاکمان حزبي سرزمینش را با الفاظي تند و رکیك بدين داند؛ در برابر حزب بعث مي

با دهد؛ خطابي که در شعر پشیو همواره توأم خطاب قرار مي« دزد، خائن و پست»همچون 
امیدي بر سرنوشت م طغیان و نوعي پرخاشگري است که از مشاهدة جور و ستم چیره ردم و نا

-است و چنان ساختن آرمانشهر مطلوبش حاصل شده از بهبود اوضاع و سرخوردگي در محقق

بر فرض وجود وقوع رفتار پرخاشجويانه همیشه مبتني »شناسان همباورند که که جامعه
-برخي از اشکال پرخاشگري ميسرخوردگي است و نیز وجود سرخوردگي همیشه به

ها، سرخوردگي عنصر مشترک در تمامي شورش»که (، همچنان56:1388گِر،رابرت«)انجامد
زننده بر اندوه و رنج زخمه. رويکرد طغیاني و سرخوردگي و (16-15: 1960کروزيه، «)است

است؛ غم و دردي جانکاه که ترک سرزمینش گرديده منجر به« پشیو»روح و قلب دردمند 
 است. خاطر و آوارة از وطن ساختهشفته، پريشانجاي وجود شاعر رخنه کرده و او را آجايبه

، حاکمان زر و زور حزبي سرزمینش را با کاربرد اسلوبي برادرکشي(«)براکوژي»پشیو در ديوان 
آوري از دهد؛ شاعر خود را پیامساده و روان اما زباني نیشدار و تلخ مورد هجو شديد قرار مي

که مردم پلکان که تا زمانيم خويش است و آن اينداند که حامل ندايي براي  مردعالم غیب مي
ند بهگرفته گر و خوترقي سیاستمداران حیله دزدي و دروغ باشند، همواره در اسارت خواهند ما

 و سرزمینشان همیشه جوالنگاه چنین زمامداراني خواهد بود:
زرمي خرمي نال و/ زرمهخرمهت بئم والته/ قهبلیم/ ئه پیتان وههاتوومه /وههاتوومه وهيبهغه له

 پوستال نابئ
 رکردهرچي و دز سهبن/ تا چهر ديل دهر ديل بوون و ههبن/ هه و پردهتاکوو ئیوه ئه

 (96-97: 2006بن)پشیو،
ها و/ خشخش شما بگويم/ اين سرزمین/ از صداي نعلام/ تا بهترجمه: از عالم غیب برگشته

سوي د شد/ تا شما پُلي)نردبان ترقّي و گذرگاه سیاستمداران بهها/ هرگز رها نخواهپوستال
که دزدان و مانید/ تا زماني اهدافشان( چنین باشید/ همچنان اسیر بوده و همواره اسیر مي

 چپاولگران فرمانروا باشند.
خودي اند، افرادي غارتگر اموال عمومياين موضوع، دزدان و اختالسگران را که بهنیز در اشاره 

منافع شخصي، سیما و به خاطر دستیابيمصالح ملي و صرفا بهبه کند که با خیانتميمعرفي 
 سازند:دار ميکالبد وطنرا جريحه
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ر سي شار ههسحهدز و/ حهدز و پاشهستهترازينئ/ دهي دهخهي يهر شاريکمان/ دوگمههه
 (112)همان:خؤمانین

دريده و گشوده شود/ دزد)دزدهاي خرد و کالن( و داروغة شهر/ ترجمه: گريبان هر شهر ما که 
 کسي جز خودمان نیست.

با طغیان و کوبندگي شديدي است شد، بیان صريح و نیشدار پشیو آمیخته که پیشتر اشاره چنان
شود که درک سرخوردگي ميگفته »گیرد، زيرا ميکه از احساس ناکامي و سرخوردگي نشأت 

گیرند که سرنخي از ميهاي پرخاشجويانه تنها هنگامي شکل شود. پاسخميباعث بروز خشم 
خشمگین هدفي قابل حمله يا شخصي را  که شخصکند؛ يعني هنگامي ها را تحريكخارج، آن

که با منبع سرخوردگي در ارتباط است، مشاهده کند. اين ادعا و شواهد تجربي مؤيد آن، نشان 
-اهدافي حملهکند، بلکه بهنميهر هدفي در محیط خود حمله هدهند که شخص خشمگین بمي

-(؛ چنین 54ـ53: 1388؛ تیلور،57:1388گر،رابرت«)شماردميها را مسئول شود که آنور مي

سوي امري در مورد پشیو و رصافي نیز صادق است، زيرا همواره انگشت اتهام خود را به
روزي منان خارجي نشانه رفته و آنان را مسئول تیرهحاکمان مزدور داخلي و استعمارگران و دش

گرتر اي در شعر پشیو بسیار جلوهشمارند؛ البته چنین انگارهمردم و سیاهي سرنوشتشان مي
« ماية عصیان و سرکشيدرون»با « هاطغیان سروده»سوي است و تا حد زيادي، اشعار وي را به

است که شمشیرش را بر روي بیداد  وتيکیشنپشیو در عصر خود د» 1است.داده سوق 
هايش با ها و درگیريکشیدن عشق و دلدادگي، کشمکشسبب رنجاجتماعي برکشید و به

اوج رسید. او شاعري عصیانگر در برابر ستمي است که نخستین هاي معاصر زمانش بهقدرت
 (.2:2005عبداهلل،«)بار بر خود او روا داشته شده است.

___________________________________________________________________________  
ان پیش هاي رکیك به منظور ابراز تنفّر از وطناين عصیان و طغیان گاه شاعر را تا مرز استفاده از دشنام و واژه.  1 زدور فروشان و خائنان و م

-کريم«)تپیشة سرزمین خود خشمگین اسفروش و خیانتپَشیو بیش از هر چیز و هر کس، از دست سیاستمداران وطن»برد زيرا مي

-که در سروده(؛ همچنان8:1386مجاور،کريم«)کشاندخشمي که افسار خامة سرکش او را گرفته و شعرش را تا مرز شعار مي»(؛ 2:1385مجاور،

ميفروش خوانده و هرگونه صفات نیك را از چنین افرادي نفي ميفروشان را فاحشه و تناي، خائنان و وطن ن که  ند کند؛ همچون ماري  ا و ت

 تواند با درختان، پیوند برادري داشته باشد:ي گوارا داشته باشد يا همچون تبري که هرگز نميزهر

 (183:2006يه)پشیو،وري براي داريش ههلین/ تهي پیم دهوانهن ئهحبهيه/ قهژاريش ههلین/ ماري شیريني پیم دهوانهن ئهحبهقه

ز زهر نیز وجود دارد/ فاحشه هستند آنان که به من ميار شیرينگويند/ مترجمه: فاحشه هستند آنان که به من مي نی درخت  در  ا گويند/ تبرِ بر
 وجود دارد.

ان رسد منظور شاعر از اين کالم، کنايه به استعمارگراني باشد که هدف خود از ورود به سرزمیننیز به نظر مي هاي مستعمره را پیشرفت و عمر

 ها ندارند.جُز چپاول و گسترش نفوذ و سیطره در مستعمره کنند امّا در واقع، هدفيمعرّفي مي
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سبب سیطرة بیگانگان بر سرنوشت آن، رو بیند که بهوضاع عراق را چنان ميکه رصافي اهنگامي
سوي انحطاط نهاده و امور در دست افراد شايستة آن نیست، بلکه شماري اندک از به

-ورزند و مردم ستمديده، فرمانبر و سربزير اقلیت بيناشايستگان بر مردماني شايسته، ستم مي

 دهد و اقامت در چنین سرزمیني را بیهودهه و تمرد سرميد شکواست، فرياکفايت و ظالم شده 
 انگارد: مي

 عِنْدَ جَبانِهِ  وَ المالُ عِنْدَ بَخِیلِه                وَطَنٍ يَکونُ السَّیفُال خَیرَ فِي 
  دَخِیلِهعِنْدَ غَريبِهِ وَ الحُکمُ عِنْدَوَ  العِلْمُ                وَ الرّأيُ  عِنْدَ  طَرِيدِهِ 

تَبَدَّ   قَلـیلُـهُ   بِکَثیرِهِ           (616:2012ظُلمَاً    وَ   ذلَّ   کَثیرُهُ   لِقَلِیلِه )رصافي،       وَ  قَـد اسْ
بخیلش و  ترجمه: هیچ خیري در آن وطن نیست که شمشیر نزد فرد بزدل آن و ثروت نزد فرد 

اش و حکم نزد فرد غیر اصیل و فرد غريبه اش و علم نزدشدهانديشه و رأي نزد فرد رانده
اش باشد و اقلیت آن با ستم، بر اکثريت آن استبداد بورزد و اغلب مردم آن خاضع در بیگانه

 برابر اقلیتي اندک باشند.
پشیو نیز اوضاع پريشانِ سرزمین خويش تحت سیطرة دژخیمان رژيم بعث و استبداد رياکاران 

پرستاني که با دروغ، دورويي و قرار داده و تفکر حاکم بر منفعتو بیدادگران را مورد انتقاد 
-نهادههاي حکومت و ... را بنیان خیانت در میان سرزمین و مردم میهنش، شورا، پارلمان، پايه

گیرد و تبعیض طبقاتي و باد انتقاد و تمسخر مي جاهلي خوانده و بههاي ماقبل اند، از سده
به ي رايج در سرزمین خود را ادامة رسوم پیش از اسالم و گرهنژادي و نابرابري اجتماع خورده 

دوراني نامحدود از تاريخ را روايت »شمارد؛ در حقیقت پشیو، هاي جاهلیت نخستین ميسنت
بي مي کند که در آن، انسانْ آزادي ديگري را تسخیر کرده و هر طبقه از طريق تالش براي دستیا
تحت سیطره درآوردن و از میان بردن آزادي طبقات ديگر داشته قدرت، سعي در نابودي و به

(؛ تصويري که در عصر پشیو، در فشار طبقة حاکمِ تحت امر رژيم 5:2005داغي،قره«)است
بعث و مزدوران مطیع آن بر هموطنان  شاعر و سلب آزادي و امنیت از روشنفکران و منتقدان 

طلب در جهت دو سوية سیاستمداران فرصتو نیز نان به نرخ روز خوري و تعامل سیاسي 
 گويد:يابد. پشیو مياهداف شخصي تجلّي ميدستیابي به

وت/ شؤرا و و مزگه ختي چاخي جاهیلین/ کلپهموويان/ لکي درهکاني ئیمه ههدهخؤ سه
دايان ن/ خومان نابیغهکانیش ههرمي عوکازن/ نابیغهموو بازاري گهگا و ديوان/ ههمان/ بارهپارله
پیي شاي  وال بؤ بنن/ لهکهشین دهباوه سساسینه،ر زگي شاي غهمال بهرازن/ لهي بهوهو نه ورگه

 (139:2006بازن)پشیو،ردهک بهوه نازيره،مه
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اند/ مسجد و کلیسا/ شورا و هاي درختِ عصرِ جاهلیتهاي ما/ همه شاخهترجمه: البتّه که سده
خدايشان شکم  /1اندها نیز همان نابغهاند/ نابغهن/ همه بازارِ گرمِ عُکاظپارلمان/ بارگاه و ديوا

ديگر، براي شاهِ زنند/ از سوي سو، شکم شاهِ غسّانیه را باد مياست و از نسل گُرازند/ از يك
 نوازند!کنند و ساز ميمناذره نمايش اجرا مي

گويي و نسل آينده(، تفکر خام و دروغعنوان ديگر با خطاب قرار دادن کودکان )بهو در جايي 
ها و وقايع اجتماعي خود و منطقه و عدم بنیان پديدهبهتقلید کورکورانة مردم سرزمینش نسبت 

 سرايد:دهد و ميباورها بر اساس انديشه و فلسفه را مورد انتقاد قرار مي
 ين کهکتر دهل يهگهله ۆين/ درتي ههوهدا گوتم: ئیمه لهکاني دؤينیمله وانه !کانمناله

 (129-128ين)همان:فهلسهفهدا/ بئوه و نووسینماندا، له کردهله ژينمان

ايم/ وقت که ما وجود و حیات داشتههاي ديروزم گفتم: از آن ها! در درسترجمه: بچه
 ايم. مان، در رفتار و نوشتارمان فاقد فلسفهگويیم/ در زندگيمي يکديگر دروغبه
                                                                                                                                                 

که شیوة زندگي وي که شامل گردد؛ هنگاميفرد از ديگران غريب مي»گويد:دورکِیم ميإمیل
باشد، در بیشتر ها و عاليق و شیوة تفکّر و رفتار او ميشفلسفه و اهداف او، رويکردها و ارز

؛ بنابراين وارد 2نداردکند توافق که در میان آنان زندگي مياوقات با شیوة زندگي مردمي 
-شود که در برابر آن، احساس عزلت روحي ميدرگیري و ناسازگاري با جماعتي مي

شود. مي« انزوا»است که از آن تعبیر بهچیزي موضوع همان  ( اين494: 1975مدکور،«)کند.
عامه است و اشاره منظور تحلیلگران از اين مفهوم، جدا شدن روشنفکران از معیارهاي فرهنگ »

کوزر و «)است با جامعة خود و فرهنگ آن بیگانه شده نتلرگفتة  به روشنفکري دارد که به
-اني مانند روشنفکرانند که براي هدفکس شدگان با احساس انزوابیگانه( »414:1383روزنبرگ،

 هايي که در جامعه نوعا بسیار معتبر است، ارزش پاداشي کمي قائلها يا باور
-بي»دو معناي « هنجاريساختار اجتماعي و بي»نیز در مقالة  3مرتن(. 414همان:«)هستند.

___________________________________________________________________________  
ها را در نابغة ذبیاني از شاعران نامدار عصر جاهلي است. او با هر دو پادشاهي غساسنه و مناذرهـ  که دشمن هم بودندـ  ارتباط داشته و آن . 6

 (. 103، 1: ج1983)زيدان،مدايح خود ستوده است

-زماني»گويد:يابد. زياد نادر عااليي مييدگاه و فلسفه و رويکرد چیزي است که در اشعار و افکار پَشیو تجلّي مي. اين ناهمگوني و تفاوت د 2

خريد و به آنان نشاند و برايشان چاي ميخانه آنان را نزد خود ميشناخت و در قهوهکه پَشیو در أربیل ساکن بود، اغلب ديوانگان شهر را مي
پذيرد و اين ديوانگان همانند ما هستند زيرا آنان با افعال و ما شاعران با افکار متمايز هستیم! نه جامعه ما را مي"فت گورزيد و ميعطوفت مي

 (.4:2003عااليي،«)هاي زيباي پشَیو بود.. اين از فلسفه"پذيريمنه ما جامعه را مي
3 Merton 
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که در آن اهداف و ي است تا تطابق فرد را در وضعیتکار گرفته  را با هم به« انزوا»و « هنجاري
که شخص ناهمنوا آشکارا مخالفت معني کند؛ بدين  ندارند بیان وسايل با يکديگر هماهنگي

دارد و بر خالف شخص منحرف سعي در کتمان انحراف خود از هنجارهاي ميخود را اعالم 
شمار ه بهدستاجتماعي ندارد؛ بسیاري از منتقدان و مصلحان فرهنگي و اجتماعي نیز از اين 

 (. 64:1376منطقي دارند)مرتن، روند؛ چون براي مخالفت خود با اهداف و وسايل، توجیهمي

هاي ها و خصوصیتترين روشگويي و مخالفت آشکار يکي از مهمنظر، صراحتطبق اين 
باشد؛ شان در غربت ميهاي انقالبيبراي بیان انديشه« پشیو»و مخصوصا « رصافي»بارز 

اتخاذ باشد که پشیو را بههنجاري ميه اهداف و وسايل نزد احزاب کرد همان بيکهمچنان
 است.کشانده « هنجاريبي»هاي بیگانگي در مقابل مفهوم عنوان يکي از نمونهبه « طغیانگري»

 اعتنایی به ندای روشنگرانة شاعر ـ بی2ـ 1ـ 5
براي برانگیختن ارادة افراد جامعة  کارگیري شعرشها و فريادهاي رصّافي در بهرغم تالشعلي

نان شدن آنان در خواب عمیق شکايت ميخود، از غرق  کند و تالش خود را براي بیدارکردن آ
خواهد که آنان را به حرکت و جنبش وادارد تا بر ضد بندگي و ذلت، داند؛ او ميفايده ميبي

پذير است!؟ امر چگونه از آنان امکان ببرند و اما اينکنند و اهريمن تاريکي را از میان طغیان 
است که اعتنايي آنان به جريان امور چنان برند و بيسرميکه در گمراهي آشکار بهدر حالي

رفتار گوسفندي باعث شده است که همچون »روح هستند! مردمي که گويي اشیائي جامد و بي
وند؛ با عقل خود نینديشد، با سربازان گُرداني با خوراک و پوشاک يکسان و اعمال مشابه ش
هاي ناپسند يکديگر تبديل چشم خود نظاره نکنند، با زبان خود نچشند و به کپي

 گويد:(. رصافي مي4:2006دلسوز،«)شوند
 إلَي   کَمْ   أنتَ  تَهْتفُ  بِالنَّشِیدِ؟                 وَ قَـد أعْیـاکَ  إيقاظُ   الرُّقُودِ

 تَ عُرَا القَصیدِ                 بِمُجْدٍ   فِي  نَشِیدٍ   أو    مُفِیدِشَدَدْفَلَسْتَ وَ إنْ 
 ألنَّ   القَوْمَ   فِي    غَيٍّ     بَعِیدِ

 أنهَضتَهُم  قَعَـدُوا  وِئادَاإذا   أيقَظتَهُم      زادُوا    رُقاداً                  وَ  إنْ
 کَأنَّ القَوْمَ  قَدْ خُلِـقوا جَمـادَا                 فَسُبْحَانَ   الّذِي  خَلَقَ    العِبادَا 

 (176:2012الجُمُودِ؟                 )رصافي،يَخْلُـو الجَمادُ عَنِوَ هَلْ 
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که بیدار کردن خفتگان، تو را خسته و درمانده آوري؟ در حاليوقت فرياد برميترجمه: تا چه
اي شعر داشته باشي، در اين سرودن نفع و فايدهاست! هرچند که عزم سرودن قصیده و کرده 

ها را بیدار کني، خوابشان برند. اگر آنسرمينخواهي داشت. زيرا مردم در گمراهي عمیق به
نشینند. منزه است کسي گردد و اگر آنان را بلند کني، بیشتر بر زمین تکیه داده و ميافزون مي

اند. و آيا جامد از جمود روحي خلق شدهود و بيکه بندگان را آفريد! گويي مردم به حالت جم
 شود؟روحي فارغ ميو بي

که زندگي هنرمند، با طبیعت بر ايناغتراب احساسي است مبني »برخي بر اين باورند که 
زندگي موجود در زمان او توافق ندارد و او صرفاً فرد تنهايي میان افرادي بسیار است که 

چیز که میان آنان يك هستي وسیع گرد هم بیايند؛ بدون آن اينبه اين هستند که در  محکوم
 (.154:1993؛ العوا،333:1975الخطیب،«)باشد.معناداري وجود داشته حقیقي مشترک يا رابطة 

گرفته از پشیو نیز همچون رصافي، با نوعي احساس سرخوردگي و اندوه که شايد نشأت 
 بیراههوشنفکران جامعه و از جمله خود اوست، با بیان بهبه نداي ر اعتناييسري مردم و بيخیره

-اي صائب و نشأتبودنشان از انديشهبهره بودن رفتار مردم سرزمینش و بيرفتن و کورکورانه 

 بیند: العبور ميو خمِ صعب گرفته از تأمّل و فلسفه، خود و آنان را گرفتار صدها راه پُر پیچ

-نگاوي کويرانه دهلیك کزه/ ههريین/ چراي بیرمان گهد کويرهکان! ئیمه تووشي سهمناله

 (154:2006نیین)پشیو،
نور  مان بسیار کمالعبور هستیم/ چراغ انديشهراه صعبها! ما گرفتار صدها کورهترجمه: بچه

 داريم.هاي کورکورانه برمياست/ گام
ر شعرش براي بیدارکردن نسل بینانه و با امید داشتن به نداي مؤثّپس از آن با نگرشي خوش

همراه آوَرَد و راه رويش و تولّد نسل جديدي است که رستاخیزي نوين را به به آينده، چشم 
 گذاري کند:نوين را پايهبنیان اجتماعي 

دايك بن!/ کوراني کورد، لهدارييه/ زارؤياني نهئیوه ر بیزارم/ ديسان چاوم لهزمان و سه له
 (154)همان:!دهي ئايندهسه

د ترجمه: از زبان و سَر بیزارم/ باز هم چشم اُمیدم به شماست/ اي کودکان تهي تولّ دست کُرد! م
 شويد/ اي فرزندان قرن آينده!

اي روشن و برچیدن مشکالت و رنج حال و جا که کودکان سرزمینش را اُمیدوار به آيندهتا آن
ديرزماني است که »کند زيرا ميپیروزي دعوت گذشتة خويش کرده و به تالش براي اتّحاد تا 

داند که واژة اتّحاد در میدان سیاست، تاريخ پُر فراز و نشیب مردم خود را شناخته و نیك مي
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ها انسان است و فقدان آن، تاريخ سرشار از افتخار و سربلندي يك کنندة سرنوشت میلونتعیین
(؛ بنابراين شاعر  با دعوت 2:1998اي،رزنجهب«)دهدملّت را به سوي انحطاط و بردگي سوق مي

هويّت جمعي براي جنبش است که در نتیجة عالقه به يك »دهي به يك به اتّحاد، در پِيِ شکل
(. پشیو در 73:1394چسترز و ولش،«).گیردمجموعة اعتراضي خاصّ يا کُنش مستقیم شکل مي

 گويد:فراخواندن به اتّحاد مي
 (155تي کوردي پئ بئ)همان:کیهبئ تیشووي/ ريي يهنوئ بئ/ ده يوهي کورد بئ، نهوهئه

 ترجمه: هر کُردي از اين نسل نوين/ بايد حامل توشة راه اتّحاد کردستان باشد.
دارند و ها و اوضاع و احوال وطن خويش معطوف ميرصافي و پشیو توجه خود را به واقعت

شان در قبال سرنوشت مردم خويش صادقانهانديشند؛ احساس پاک و سرزمین و ديار خود ميبه
شوند، امّا گاهي نیز  اي در درياي ملّت تبديلباعث شده تا با مردمشان يکي شوند و به قطره
همه صمیمیّت و همزادپنداري، احساس غربت شکوه و انتقادهايي از همین مردم دارند و با اين 

باشند! چراکه مردمشان با اهداف و  کنند؛ هر چند در میان مردم خودو بیگانگي و درد مي
 هاي شاعر تا حدودي بیگانه و نامأنوسند.آرمان

هاي شاعر دهد ناهمگوني مردم با انديشهمردم، او را عذاب ميرغم شیفتگي شاعر بهآنچه علي
باشند بیگانه گشته، امّا حلقة اتّصال او با مردم، رو با مردمي که با او هماهنگ نمياست؛ از اين

باشد که باعث حیات و سرزندگي قلب ود افرادي انقالبي و عاشق مبارزه در راه وطن ميوج
هاي غريب شاعر است. شاعر حد و مرز همسويي و همگني خود را محصور در رابطه با انسان

اند. اين افتادهداند که همانند او در میان مردم غريب يعني همان افراد انقالبي و عاشق مبارزه مي
باشد؛ اين دوستي شاعر ميخواهي، ايثار و وطنهمدردي و صمیمیت بیانگر آرمان ابراز

نظر باشد؛ زيرا طبق مي« مرتن»هاي ناهمنوايان از ديدگاه ديگر از مؤلفهنیز يکي « ديگرخواهي»
خاطر منافع شخصي از هنجارهاي  دانند که شخص ناهمنوا بهاعضاي نظام اجتماعي مي»مرتن، 

دنبال نفع شخصي که شخص منحرف معموال بهآن  کند، حالنمي رايج سرپیچي
 (.64:1376«)است.

 ـ اغتراب زمانی2ـ 5
گرفته از ناتواني و ناکامي شخص از سازگاري با نشأت»اغتراب زماني يا اغتراب از دهر 

 داند و گاهي اين اغترابروزگار معاصر و بیزاري او از شرايطي است که دهر را مسؤول آن مي
-دهد که با ارزشناشي از دگرگوني و تغییر معیارهايي است که در دورة معاصر شاعر روي مي

ها و امور هاي او تناسب ندارد و در ديدگاه او، روزگار سبب اين دگرگونيها و خواست
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-دهر يا زمان ميبهناپسندي است که باعث ظهور احساس اغتراب و تنفر انسان نسبت 

 .(28:2005عبداهلل،)«شود

  های روزگارتوزیها و کينهـ مصيبت1ـ 2ـ 5
شان را دانند که زندگيهايي ميرصافي و پشیو، روزگار را سبب وارد آمدن برخي از مصیبت

است. دهر تأثیر جريان پُر تالطم حوادث قرار داده و حیات را به کامشان تلخ کرده  تحت
سوي مردم نشانه کنندة بال و رنج است بهآن حملبهتیرهاي مصیبت خود را که پرهاي آويخته 

جوشد؛ گويي صداي فريادزنندگان و رود و ديگ روزگار با حوادث مختلف براي مردم ميمي
اي که هاي روحيهمچون لطمه ها، صداي جوشیدن اين ديگ است؛مصیبتافراد گرفتار به

که روزگار، سبب آن بوده شاعر از نزديکان و دوستان متحمل گشته و نیز بالها و امور شگرفي 
 :است

 دَهانَا لِرامِي المَوتِ سَهمٌ مُقَرْطَسٌ           نَجیفٌ  بِأدْواءِ   الحَیاةِ  مَرِيشُ
 لَعَمْرُکَ  أنَّ  الدّهرَ  تَغلِي  خُطوبُهُ           وَ أنّ عَويلَ الصّارِخینَ  نَشِیشُ

 (878:2012لَهُ  مِرجَلٌ  بِالحادِثاتِ يَجِیشُ  )رصافي،     وَ مَا  الدّهرُ  إلّا  لِلخَالئقِ  مُنضِجٌ       
سوي ما انداخت که پرهاي انتهاي آن کننده و پهن را بهترجمه: تیرانداز مرگ، تیري اصابت

غلیان آمده و شیون هاي روزگار بهجان تو قسم؛ مصیبتحامل دردهاي زندگي است. به
اي براي مردم چیزي جز پخت و پز کننده فريادزنندگان، صداي جوشش آن است. روزگار

 جوشد!نیست؛ ديگي دارد که با حوادث مي
گويد زمان و مردمان آن سخن ميبهديگر در مورد شك و بدگماني خويش نسبت و در جايي 

 پندارد:حق مي و خود را در چنین شکي معذور و صاحب
تَزَنْدِقُ      )همان:    لَقَدْ خامَرَتنِي فِي الزَّمانِ وَ أهْلِهِ            یْهَا  يُعْذَرُ  المُ  (538شُکُوکٌ عَلَ

هايي شدم که ملحد و آزادانديش هم در ترجمه: در بارة روزگار و مردمانش دچار شك و شبهه
 شود.هايي معذور شمرده ميصورت داشتن چنین شبهه

هاي زمان و روزگار که يهرنج تاريخي مردم سرزمینش در البهاي با اشاره پشیو نیز در سروده
بسته در کالبد شعري اوست، خود را در غل و زنجیر گرفته از ناخودآگاه جمعي نقشنشأت

اي جا که خود را گربهبیند؛ آنمي طبقاتي صدها ساله فشار و تبعیض بردگي و عبوديت و تحت
کشد و خود تصوير مي بههاي متمادي نابینا و بینوا در کنج آشپزخانة بارگاه سلطان در طول قرن

شده بر درگاه دزدان خودي حاکم بر سرنوشت و امور را غالم و نگهبان صدها سالة گُماشته 
ها از چهار سو دور افکنده و مورچهکند؛ مشتي گندم که آسیاب تاريخ، بهميسرزمینش ترسیم 
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ز راه برسد در آن اند؛ کاسة سري که صدها سال است مناره است و هر کس اآن هجوم آوردهبه
 گیرد:دهان ميدهد؛ قلیاني که هر کس فراز آيد، آن را بهندا سرمي

دان ساله حه وش قي سولتاانم/ سهي متبهي گؤشهکؤرهدا/ کتکهمالي خؤمدان ساله/ له ويرانهسه
-نگیك دانهکوو چدان ساله/ وهوانم/سهي دزاني خؤم پاسهرکهر دهبه و/ له ي خؤم وااليهرهو به

دان ناوم/ سهمیان تئيه و/ میرووله دهورم شارؤچکهر چوار دهداوم/ ههويله/ ئاشي میژوو فريي
يه/ کئ بئ، لهدان ساله/نیشتمانم نیرگهلبرئ/ سهنگي تیا ههيه/ کئ بئ، دهرم منارهسهساله/ کاسه

 (.180:2006گرئ)پشیو،وه دهمیهبه ده
هاست، ويران خود/ گربة نابینا و درماندة کنج مطبخ سلطانم/ قرن هاست، در خانةترجمه: قرن

-دربان است/ و من در آستان دروازة دزدان خانة خود نگهبانم/ قرنخانة خودم باز و بيدروازة 

دور افکنده/ هر چهار طرفم شهرهاي کوچك هاست، همچون مشتي گندم/ آسیاب تاريخ، مرا به
هاست، کاسة سرم مناره است/ هر کس اند/ قرنهجوم آوردهها براي خوردنم است و/ مورچه

دهانش هاست، سرزمینم قلیاني است که/ هر کس بیايد، بهآورد/ قرنبخواهد در آن بانگ برمي
 گیرد.مي

ها و بالهاي وارد آمده بر مردمش را نتیجة سلطة حاکمان عمدة گرفتاريدر واقع، پشیو دلیل 
داند که با غصب و زور سعي در گستردن سلطة خويش يش ميمستبد در طول تاريخ مردم خو
ساختنشان از  بهرهداشتن آنان از مناصب و بيتبع آن، دور نگهبر مردم و سرزمین شاعر و به

جانکاه را در شعر پشیو  که احساس دردمندي و محرومیتي اند؛ امريحقوق مشروعشان داشته
بودن را چیزي است که روحیة انقالبي و سرکش  مانسازد و در واقع اين احساس همتبلور مي

-محرومیت نقش عامل فروگُشا را براي کنش انقالبي ايفا مي»انگیزد زيرا در وجود شاعر برمي

هاي از سرکوب خواستهها ناشي تمامي انقالب»و  (363: 1962هوزلتس و ويلنر، «)کند
سرکوبي است. احساس سرکوبي يا میل  با میزان اينو خشونت هر انقالب متناسب  انداساسي

احساس برسند که تمايالت و عقايد يد که مردم بدين آشده زماني پديد ميبازداشته 
ها با مانع جاي آنهاي کامال بهبیراهه کشیده شده و امیال و خواستهمشروعشان سرکوب يا به
 .(33-30: 1927ادواردس، )«است.روبرو شده يا خنثي گشته 

 ـ فقدان آزادی اندیشه و بيان2ـ 2ـ 5
دي آنچه اندوه و مصیبت رصافي را از روزگار معاصر خود، دوچندان مي سازد اين است که آزا

انسان آزاد مورد اهانت واقع شده و کرامت او تباه ! ها بستهانديشه، محدود و مقد است و دهان
 است:گشته 
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 (446:2012وَ الحُرُّ مِنّا مُهانٌ لَیسَ يُحتَرَمُ      )رصافي،      حُرّيةُ  الفِکرِ  غَیرُ  جائزَةٍ            
 گیرد.ترجمه: آزادي انديشه ممنوع است و فرد آزاده، حقیر شمرده شده و مورد احترام قرار نمي

اي به ماهیت خود، تنگنا و تشويش بلکه اندوه و پريشانياغتراب با توجه »گويد:عادل العوا مي
خیره گیرد و رغبت و اشتیاق، نگاهي ميومت در برابر رغبت و اشتیاق نشأت است که از مقا

 (.209:1993العَواء،«)سوي آزادي است.به
ور است که حتي حاضر است تمامي قدر در وجود محزون پشیو شعلهآزادي، آناشتیاق به

هستي آن و به بدهداش را در راه زيستن در سرزمیني آزاد و فارغ از استعمار از دست هستي
 چوب حراج بزند:

 ساده يڒۆک پهيهپارچه بهزاد!/ مووي مه، ههيهرچیم ههزاد!/ ههزاد مهمه
 (175-176: 2006وي ئازاد!)پشیو،ر بستیك زهسه له /وهبشنیته و ێبکرڵهه که

دهم/ که بر مياي پارچة سادهتکه ترجمه: حراج! حراج!/ همة هست و نیستم حراج! / همه را به
 اهتزاز درآيد.شود و به وجب خاک آزاد برافراشتهيك 

اختالفي »است که « محرومیت نسبي»نیز همانند « پِتيجورج »در نظر  (Cramp) تنگنامفهوم 
؛ مردم هنگامي احساس در (209: 1962ابرلي، )«منفي میان انتظارات مشروع و واقعیت است

دار شده ها يعني آزادي و امنیت خدشهارضاي نیازهاي اساسي آنکنند که ببینند تنگنا بودن مي
)پتي، کنند ميناشدني تلقي پذير و در نتیجه توجیهو اين سرکوبي را غیرضروري و اجتناب

 .(2: فصل 1938
 ـ واکنش شاعر؛ یأس رصافی و اميدواری پشيو3ـ 2ـ 5

شکستگي و حالتي از درهمسوي اوضاع وخیم معاصر با دورة زماني رصافي، شاعر را به
کند که با حالت اي ميگونههاي هستي بهتفسیر جلوهفروپاشي روحي سوق داد؛ پس شروع به

 1تعلیل و توجیهکند تا اندوه و مصیبت خود را با مي شاعر کوشش"روحي او تناسب دارد زيرا 
نیست که شعر، تعبیر دهد. شکي گیرد کاهش مي گفتن با کساني که با آنها انس آن و با سخن

وقت، فرار از آن احساسات نیز هست؛ فرار يا خالصي از حالت از احساسات است و در همان 
گونه فرار يا خالصي از احساسات تنشي که موضوع تجربه نزد شاعر آن را ايجاد کرده و بدين 

  (.21:1401)أبوالرّضا،"ندارد.با اين که شعر، تعبیر از اين احساسات است تعارض 

___________________________________________________________________________  
رسد و وسیلة حمايت و تقويت شخصیّت در پايان نظر ميکه منطقي و معقول به  توجیه همان تفسیر رفتار با اسباب و داليلي است. تعلیل و  1

 (.159تا:الحاج، بيها است)دادن به کشمکش
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شود اعتقادش شخصي يافت نميکه بهاست تا جاييرصافي چنان از بهبود اوضاع ناامید شده 
شکوه و دردمندي نپردازد زيرا زندگي طِبق خاطر در میان مردم زندگي کند و بهکه با رضايت 

 يابد:نمي ها و آرزوهاي فرد جريانخواست
 النّـاسِ شاکِرَا؟یاً؟          وَ مَن ذَا الّذي قَدعـاشَ فِيالشَّرقِ راضِو مَن ذَا الَّذي قَـدعـاشَ فِي

 مُخـاطِرَا مّا کُنتَ  تَلـقَي   شاکِیـاً   أو   اختِیارِهِم           لَوَ  لَو کـانَ  عَیـشُ النّـاسِ وِفقَ 
 (281:1953)رصافي،

ز مردم هست خاطر زندگي کند؟ و کدام يك اترجمه: چه کسي هست که در شرق، با رضايت 
کننده يا اهل که شکرگزار باشد؟ اگر زندگي مردم طبق ارادة آنان بود، هرگز با فرد شکايت

 شدي!خطرجويي مواجه نمي
سپارد؛ آنچه براي او و افراد همچون او روي بودن قضا و قَدَر مي حتميشاعر امر خود را به

جاي ادت ظلم و فرومايگان بهشدن حق و سی شدن کرامت و پايمالدهد از جمله تباه مي
است و از آن گريزي وجود سیادت عدل و افراد شريف، همگي اين امور بر آنان مقدر شده 

اختیار و آزادي اراده داشته ندارد زيرا بنیان آفرينش بر جبر استوار است هرچند که فرد اعتقاد به
 باشد:

 األمرِ قـاسِرَايُريـدُ  الفَتَي  جَريَاً   عَلَي                       وَ  لَکِنْ  هِيَ  األقدارُ  تَجْرِي  بِغَیرِ  مَا 

 رَافَتَجْعَلُ    لَیْثَ   الْغابِ   يَتْلُو     فُرانِقاً                        وَ  تَترُکُ  صَقْرَ الجَوِّ   يَخْشَي  القَنابِ
 النّاسِ قادِرَاکَمـا أعْجَزَتْ مَنْ کانَ فِي                      النّـاسِ عاجِزاًوَ کَمْ أقدَرَتْ مَنْ کانَ فِي

بَرٌ  فِي   ظَنَّ   فِیهَـا  أنّهُ   کانَ   خائِرَاحَیاتِهِ                      وَ   إنْ وَ   مَا   المَـرْءُ   إلّا    مُجْ

 (38)همان:
ر زير بهيابد و انسان ناگترجمه: اما قدر بر خالف خواستة فرد جريان مي پذيرش آن است. با شی

کند که از رو کفتار و شغال باشد و با شاهین آسمان چنان ميکند که دنبالهبیشه چنان مي
که آنان قدرت بخشید! همچنانباشد. و چه بسیار مردماني ضعیف که بهها هراس داشته چکاوک

مجبور نیست! هرچند مردمان قدرتمند را ناتوان ساخت. انسان در زندگي چیزي جز موجودي 
 گمان کند که در زندگي اختیار دارد!

سپارد قضا و قدر نمياما پشیو برخالف رصافي در اوج غربت، سرنوشت خود و مردمش را به
شود، بلکه ريشة حل مشکالت را در روحیه و شهامت و باور راستینش محض آن نميو تسلیم 

دهد و اين امید را از نويد آزادي و پیروزي ميداند. شاعر مبارزه و تالش براي رستگاري ميبه
 چندان دور در همکنشي با کودکان سرزمنیش کسباي نهکه در گذشته اي الهام گرفتهتجربه
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جاي عروسك، تفنگي کوچك براي بازي ؛ آنگاه که آن کودکان، از گل و خاک به1استکرده 
 اند:ساخته

 ست منالیکي کوردده سکردم/ دايهيکي دهقوردؤينئ/ تؤپه وين/ چونکهکهر دهسه
 (135:2006ي لئ درووست کرد)پشیو،نگیکي بچکؤالنهتفه شووشه/باتي بووکه و لهئه

جاي کودکي کردزبان دادم/ او بهشد/ زيرا ديروز/ مشتي گل را/ بهترجمه: پیروز خواهیم
 عروسك/ تفنگ کوچکي از آن ساخت. 

پويايي و هاي کوهي مورد خطاب قرار داده و آنان را بها عنوان عقابکه مردمِ خود را بهمچنان
کند؛ خیزش و رستاخیزي که همچون خیزشي يکپارچه با انديشه و هدفي واحد دعوت مي

 «گوته»گیر، کرانة آسمان وطن را فراگیرد چراکه پشیو آنچه را که هاي اُوجپرواز گروهي عقاب
-جاودانه دگرگون مي»يابد؛ ربارة اجتماع انساني نیز صادق ميدربارة پويايي طبیعت گفته بود، د

نفرين گیرد؛ با سکون و رکود بیگانه است و آنچه را که ايستاست بهاي آرام نميشود؛ لحظه باد 
 گويد:(. پشیو مي4:1370ترابي،«)و ناسزا گرفته است.

ستن/ بهک مه، يهڒێک بیر، يه ککن/ يهيه دا ئیوهستانهه ستن!/ لهي شاخان ههڵۆستن، هههه
ي شاخان ڵۆستن، ههرن/ ههۆز دا ئیوهستانهه ستن!/ لهي شاخان ههڵۆستن، هههه
 (161-162)همان:ستن!هه

انديشه، يك ايد/ يك هاي کوهي برخیزيد!/ که شما در خیزش يگانهترجمه: برخیزيد! اي عقاب
اي کوهي برخیزيد!/ که شما در خیزش بسیاريد/ ههدف داريد/ برخیزيد! اي عقابمسیر و يك 

 هاي کوهي برخیزيد!برخیزيد! اي عقاب

ساختن آرزوها و وارد  گرفته از ناکامي در محققشك و بدبیني و ديدگاه جبري رصافي نشأت
زندگي واقعیتي است پر از "در پي بر جسم و روح اوست؛ در ديدگاه شاعر، هاي پيآمدن زخم

هايي است که تنها دواي آن مرگ ( و سرشار از زخم164: 1392ضايي، )فروغي و ر"وحشت
که اين مرگ راه رهايي از زندان جسمي است که روح بشري در آن گرفتار آمده است، همچنان

فروبستن و خواب است؛  هاي حوادث زندگي، زمان چشمزمان آسودگي از محنت و تنها
 دهد:يمبنابراين شاعر، مرگ را بر زندگي ترجیح 
___________________________________________________________________________  

يافروزند و بُتبیند؛ کودکاني که مشعل رهايي را برميپَشیو هر نوع اُمید به رستگاري را در نسل آيندة سرزمینش مي.  1 رم ب ا  ر د  ا بید -هاي 

/ و بتانه لهشتیکم/ بئ، جئ بهردهريي زهدا/ من چاوهکان! له ئاگرداني چاوتانشکافند: منالهلمت را با نور اُمید و آزادي مياندازند و قلب ظ ا ک ق 

ي (  ترجمه: بچه154:2006ق کا)پَشیو،رگي تاريکي شهکم/ بئ، جهي ئاويستايهخماخهريي چهمن چاوه ها! در آتشدان چشمانتان/ منتظر زرتشت

 انتظار آتش اوستايي هستم که/ بیايد و قلب تاريکي را بشکافد.ها را سست کند/  چشمتم که/ بیايد و جايگاه اين بُتهس
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 مَعْـرَکٍ وَ جِـلـادِضَلَّ مَنْ  رامَ راحَةً  فِي حَـیاةٍ                         نَحْنُ مِنهَا فِي 

نَتنَا  وَ المَوْتُ مِثلُ الـضّمَادِ  إنّـمَا    هَذِهِ   الحَیاةُ   جُـرُوحٌ                       أثخَ
 أروَاحُنَا  المُوثَقَاتُ  بِاألجْـسَادِ             اطلقَـتْ         کُـلُّ  أسرٍ  يَهـونُ  إنْ

 الأرَي الصَّفوَ غَیرَ وَقْتِ الرّقَـادِ          کَدّرَتْ عَیـشِيَ الحَوادِثُ حَتّي              

 (68:1975)رصافي،
ترجمه: هر کس آرامش را در زندگي طلب کند گمراه گشته است؛ ما در اين زندگي، در ستیز 

هايي است که ما را مجروج و خونین یم)آرامشي وجود ندارد(. اين زندگي تنها زخمدائمي هست
که ارواحِ دربند اجسام ما گذرد، زمانيساخته و مرگ همچون پادزهر است. هر اسارتي آسان مي

که تنها در زمان خواب، اندکي شفافیت آزاد شود. حوادث، زندگي مرا تیره و تار کرد تا جايي
 بینم.مي
و هنگام  1دهدپشیو بر خالف رصافي، در لحظة مرگ هم زندگي را بر نیستي ترجیح مي اما

شهادت و مردن هم احساس غلبه بر دشمن بعثي دارد و حتي بعد از مرگ نیز با انديشة 
خود رها و حال گذارد سرزمین و مردمش بهستیزي و ايستادگي در برابر استعمارگر، نميدشمن

جان شهید اسیر شده در دستان دشمن را نیز داراي صالبت راکه پیکرة بياسیر دشمنان شوند چ
جان و اسیر شدة شهیدي که بي کشد؛ پیکرةتصوير ميجويي بهو شهامت و قدرت ستیزه

 افکند:همچون جسم پوياي فردي زنده، هراس در دل دشمن مي
 /ڵما ن بهیشتمانمان بکهين/ نڒێناگه ێر!/ دواي مردنیش/ لسهتان بهڒن؟/ قوکهمان دهڒق
 2ن؟کهمان دهڒق

: 2006)پشیو،تر؟ڵهید زاي شهکؤيله وتووين/ کوا لهرکهر سهر بشمرين/ ههر!/ گهسهتان بهڒقو
193-192) 

گذاشت میهن ما بر سرتان!/ پس از مرگ هم/ نخواهیم  کنید؟/ خاکترجمه: ما را ژينوسايد مي
کسي از بر سرتان!/ اگر هم بمیريم/ باز پیروزيم/ چه  بريد؟/ خاکرا النه کنید/ ما را از بین مي
 تر است!؟ شهید اسیر، پیروزتر و چیره

___________________________________________________________________________  
به ». پَشیو به اين حقیقت رسیده است که  1 ا  اگر زندگي سراسر سختي و ناخوشايندي هم باشد، باز هم الزم است تالشي مداوم داشته باشد ت

 (499:2009اونجو،«)و مشقّتي فراگیر باشد. ي اگر ماهیّت خود زندگي نیز حادثهبقاي خود ادامه دهد؛ حتّ
 5000حمله به شهرهايي همچون حلبچه که در اين فاجعه حدود »در کُشي کُردها توسّط رژيم بعث عراق اشاره به بمباران شیمیايي و نسل . 2

صدوم  1366در هفتم تیر ماه »که ( همچنان1386:52خاطري و جنّتي محب،«)نفر مصدوم شدند 7000نفر شهید و بیش از  منجر به شهید و م

 (.20همان:«)نفر از مردم شهر سردشت گرديد 4500شدن بیش از 
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کند زيرا تنها مي هاي زندگي در چشمان رصافي، زشت و ناخوشايند جلوهها و جذابیتزيبايي
هايي تها و فراواني مصیببودن محنتچیزي که از روزگار و زندگي مشاهده کرده، طوالني 
روي در نکوهشِ ماللت است؛ از اين است که خود را در حلقة محاصره و تنگناي آن يافته 

 گويد:آور آن ميهاي رنجزندگي و ناخوشايندي
 خَلّابَةً  حَسّاسَهْ نَتْ  لَعَمْرِيکَاتَعِسْتُ هَذِه الحَیاةَ وَ إنْ 

 (470:2012 أطالَتْ لَهَا عَلَي الحَيِّ باسَهْ      )رصافي،قَصّرَتْهَا يَدُ  الحَوادِثِ لَکِنْ               قَدْ
جان خودم قسم ـ جذاب باشد. ترجمه: از اين زندگي ملول و رنجور شدم؛ هرچند هم که ـ به

دست حوادث روزگار، اين زندگي را کوتاه کرد اما شدت و سختي خود را بر زندگان طوالني 
 ساخت. 

هاي زندگي در ها و جذابیتروحي هم، باز زيبايي و شکنجةاما در شعر پشیو، در اوج عذاب 
عنوان عضوي گري خاص خود را دارد و طبیعت مسحورکنندة سرزمینش بهچشمان شاعر جلوه

رويیده، حیوانات کوه و جا که درخت بر لب جويکند؛ آنمياز پیکرة اصلي شعر شاعر جلوه 
ها جاندار اسیر در شهر و برف زمستان، میلیون صحرا، پرندگان باغ و بوستان، نسیم گرمسیر و

آبادي، همگي عضوي از گروه شاعرند و در وجود او و کالبد شعرش نقش بسته و با آن 
شدن يك مبارز براي گرفتن اعتراف اند. اين تلفیق عاطفي، در تصويري از شکنجهدرآمیخته

 کند:مي توسط يکي از دژخیمان بعثي چنین جلوه

! سهم/ بهێنباب؟/ ئیستا داني پیا ئهگسه دايهڵگه ت لهێس؟/ کرهته دايهڵگه ت لهێک
شت و شاخان/ ي دهندهڒناران/ دووباران/ داري شیو و کهڒم و ناب/ ئاوي چه، جهدهم مهێل

ستان/ ملیؤنان ێفري کون، بهێرمستان/ باي گه، کوچکي بهۆڵمي دز و باخان/ تهي رهندهڒف
-من  ڵگهموويان لهمن/ ههکهندامي شانهدان/ زينداني شار و گوندان/ ئهديلي زين

 (197-198: 2006)پشیو،دان!
 اعتراف /!نزنبس کن!  /!پدرسوختهترجمه: همراهانت کیستند؟ مردک!/ دوستانت کیستند؟ 

 پرندگان /بیابان و کوه درندگان /زارانبیشه و درختان /سارانچشمه و رودهاقربان!/ آب  کنممي
 /رودباران ساحلِ هايماسه/کوهستان هايسنگ/آسمان و زمین میغِ ودره  مِهِ /بوستانباغ و 
عضو حزب /روستا و شهر ندان/ درز اسیر هامیلیون/سردسیران هايبرف، گرمسیران هاينسیم

 !اندمنراه هم اند/همهمن
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اشعار »گیرد که أت ميجا نشاين آمیزش عاطفي و حس همزادپنداري شاعر با طبیعت از آن
-پشیو سرچشمة عاطفه و احساسي لطیف است و صداقتي غیر قابل وصف از آن مي

 (.1999:1خوشناو،«)جوشد
-نويسد که در آن مييکي از دوستانش مياي ماالمال از شکوه و يأس و اندوه بهرصافي نامه

بد ميدر پي فزوني پيشدن از مادرم در عذابي همیشگیم و اين عذاب من از زمان راده»گويد: يا
زنم: آيا مرگي هست که که فرياد مياست تا جاييپذيرد؛ زندگي بر من تنگ شده نميو پايان 

 (. 42:1988الرّشودي،«)کنم؟فروخته شود تا آن را خريداري 
هايي مبني گذارد؛ پرسشروي مادر ستارگان)کهکشان( ميهاي بسیاري را پیش رصافي پرسش

ر رأي و نظر و تعصب ديني و نومیدي و واماندگي و تباهي اخالق؛ آيا احتمال بر اختالف د
سرببرند؟ نیز آيا امکان دارد که نزد مادر ستارگان، مردماني باشند که در اختالف دين و عقیده به

شود که بر روي زمین در عذاب و خصومت دارد نزد وي، زندگي بهتر از زندگي مردمي يافت 
 کنند!؟:مي و کشمکش زندگي

 النُّـجُـومِ    وَ     أنْـتِ   أمٌّ                         أيُولَدُ  فِیكِ   کَاألرضِ   البَنُونَا؟فَیـا   أمَّ

 وَ هَلْ بِكِ مِثلَ هَذِي األرضِ  أرضٌ                         وَ    فِیهَا     مِثلَـنا    مُتَخالِفُونَا؟
 دِّيـانَةِ  مِن   خِالفٍ                         نَصَاريً أو  يَهودٌ  وَ  مُسلِمُونَـا؟الوَ هَلْ  هُمْ  فِي

 األرضِ  نَحـنُ  مُعَذَّبونَا؟طـابَت  حَیاةُ  بَنِیكِ  عَیْـشـاً                          فَفَوقَ  وَ  هَلْ

 (52:2012)رصافي،
آغوش تو نیز فرزنداني همچون فرزندان زمین  ترجمه: اي مادر ستارگان که خود مادري! آيا در

شوند؟ و آيا نزد تو نیز زمیني همچون اين زمین وجود دارد؟ که در آن مردماني زاده مي
همچون ما در اختالف و نزاع باشند! و آيا آنان نیز در دين اختالف دارند و مسیحي يا يهودي 

 ر روي زمین در عذابیم!يا مسلمانند؟ و آيا زندگي ساکنانت خوشايند است؟ ما ب
دهد؛ چراکه مرگ، پلکان و نردباني ميهاي تلخ خود را با آرزوي مرگ پايان رصافي پرسش

سوي عالَمي وسیلة آن، روح از زندان سرشار از اندوه جسم رهايي يافته و بهاست که به
. در کالم جا که پاکي، برابري و دوري از ظلم و ذلت وجود داردکند؛ آنروحاني صعود مي

که آيا احتمال دارد که با اينبهپرسشي شاعر، نوعي شك و ترديد وجود دارد؛ ترديد نسبت 
-شود و عذاب و حقارت موجود در دنیا پايان مرگ و خروج روح از جسم، آسايشي حاصل 

 پذيرد؟!:
 مُرتَقُونَا؟ األجسَادِ نَحـوَکِعَنِخَرَجنَا                    وَ هَل بِالمَوتِ نَحنُ  إذا
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تَبقَي   عِندَکِ   األرواحُ  (52تُصَانُ  فَالتَرَي جَنفـاً وَ هُونَا؟!   )همان:   مِنّـا                   فَ
آورد؟ تا ارواح ما نزد سوي تو باال ميکه از جسد خارج شديم، مرگ ما را بهترجمه: آيا هنگامي

 نبیند!؟تو مصون بماند و حقارت و ستمي

برد و حتي در اوج محنت هايش را همانند رصافي نزد افالک و مادر ستارگان نميهپشیو شکو
کند، بلکه در اوج غربت و تنهايي، و غربت هم، آرزوي مرگ و احساس ناکامي و نااُمیدي نمي

روي آينده را  جا که دنیاي پیشزند؛ آننور امید فردايي روشن در چشمان و قلبش سوسو مي
بیند و حالت رهايي از اندوه و اسارت بعد از تقال و دست و پا زدن ن ميجهاني آزاد و روش

هاي تولّدش با تقال کردن و دست کند که نخستین نشانهميحالت تولّد کودکي تشبیه بسیار را به
 شود: و پا زدن هويدا مي

 وونهڒي گوشاد و الم دلنیام/ جیهاني سبهبه /مهکهوهتههاواري نه م لهێگو
 (205:2006)پشیو،!بوونهدايك  ي لهم نیشانهکهکوتان/ يهو لینگ قیره /بووني منالم ديوهدايك له 

گمان/ جهان فردا/ فراخ و روشن است/ زادن نوزاد را شنوم/ اما بيترجمه: فرياد ملتم را مي
 شدن است.و پا زدن، نخستین نشانة زادهام/ فرياد و دست ديده

چالش کشیده و آرزوي مرگي در اوج صالبت و بودن مرگ، آن را بهحتمي د بهنیز با اعتقا
هنگام که خروش شاعر همچنان آتشین است و هنوز او را ياراي ايستادگي و  عزت دارد؛ آن

 است:مبارزه مانده 
 بم ريوهخؤم بؤ الت به /رهر ديي/ رؤژيکي ئاوا وههه ۆمردن مادام ت

 (112)همان:بم پیوهرز و بهربهمرکابئ/ سهم دانهڒگ /رهرؤژيکي ئاوا وه
سويت بشتابم/ روزي بیا/ که هنوز آيي/ روزي بیا/ که خود بهکه مي ترجمه: اي مرگ! مادام

 باشم. باشم/ هنوز سرافراز و ايستادهرمقي داشته 
ي عزت که با مخاطب قرار دادن محبوب خود، سرنوشت مقدر بر خويش را در دوراههمچنان

کند و آن دوراهي، وصالي در اوج شادماني بعد از رهايي از چنگال استعمار مي و افتخار ترسیم
 اسلحه است:بهخورده يا مرگي باشکوه با دستاني گره

 (229مرين!)همان:نگ ئهر تفهسه ست لهردن/ يان دهگه ست لهده وهينهێويستم! يان دشهخؤ
 میريم.گرديم/ يا دست بر قبضة تفنگ ميدر گردن هم برميترجمه: محبوب من! يا دست 

 ـ سيطرۀاستعمارگران و خائنان داخلی4ـ 2ـ 5

است، بلکه سبب غربت و آوارگي او عطا نکرده اعتقاد رصافي، روزگار آرامش و راحتي را بهبه
 او را تسلي يابد کهاست و کسي را نميکرده ها غرق ها شده و او را در مصیبتاو در سرزمین
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هنگام خروج از اي که بهکند. شاعر در قصیده خاطر بدهد و شکايت و اندوه او را برطرف
پردازد که هايي ميتصوير دردها و زخمبغداد و اجبار وي براي دوري از عراق سروده است، به

وجود است؛ با روزگار بر جسم و روح وي وارد آورده و او را در امواج مصیبت غرق ساخته 
خاطر است، لکن دوري از زادگاه براي وي امري نامطلوب که شاعر از بغداد و اهل آن آزردهآن

سازد سیطرة جاهالن و بیگانگاني است که همچون است امّا آنچه رصّافي را آزرده و ملول مي
ها بُلانگیز بُلخوردن نواي روحوجودشان سبب بر هم ناموزون و شوميِ هايي که با صداي کالغ

کرده و حیات را برايش شوند، عرصه را بر وي تنگ و کدورت سیماي زندگي در خاطرشان مي
حیات در میان فرومايگان  روي که نفْس عزيز شاعر از ادامة گردانند؛ از آنناخرسند و مکدّر مي

 ود:شداده و رهسپار غربت مي و قبول ذلّت إبا دارد لذا دوري از وطن را بر ماندن ترجیح
اً   فِیهِ  يُشْکِینِي؟قَدطالَ شَکْـوايَ مِنْ  دَهرٍ أکـابِـدُهُ                     أمَا  أصادِفُ  حُرّ

یْرِ  مَسْکُـونِکَـأنّنِي  فِي نْهَا  ِببَیْتٍ   غَ  بِالدِي  إذ نَزَلْتُ  بِـها                     نَزَلْتُ  مِ
 الدَّهرِ   بِاألنیـابِ   تُدْمِینِـيغتَرِبٌ                   نَوائِبُالـبُلْـدانِ مُمَتَي أنَـا فِيحَتّي

 صَبرِي  بِدُلفِیـنِفَعُمْـتُ  فِیهِنَّ  مِنْ     کَمْ أغرَقَتْني اللّیالِي فِي مَصائبِـها                   
 يَكُ المـاءُ مِنهَا لَیسَ يُرْوِيـنِيوَ إنْ   دجْـلَةَ مَعرُوفَاً بِهَا أدَبِـي                  أنـَا ابْـنُ

بَینَمـا کُنتُ فِیهَا صادِحاً طَرِبَــاً                      أستَنشِقُ الطّیبَ مِن نَفحِ الرّياحِـینِ   فَ
 يُوحِشُـنِي                    وَ کـانَ تَـنْعـابُهُ بِالبَیْـنِ يُـؤذِيـنِيإذْ حَلَّ فِیهَا غُرابٌ کانَ

 قَبْـضَةِ الهُـونِ؟!أکُـونَ بِهَـا فِيوَ أنْ          لُـهـَا        يَعْـتَزَّ جـاهِالـمُرُوءَةِ أنْأ فِي

 (621:2012)رصافي،
شوم اي مواجه ميبرم طوالني شد؛ آيا با فرد آزدهام از روزگاري که از آن رنج ميترجمه: شکوه

اي متروکه ت در سرزمین خود، در خانهکه مرا تسلیت خاطر دهد؟ گويي من در هنگام سکون
هايش هاي روزگار مرا با دندانها غريب خواهم بود؟ و مصیبتام! تا کي در سرزمینساکن شده

کند!؟ چه بسیار که روزگار مرا در بالهاي خود غرق ساخت و من از مجروح و خونین مي
ام و شعر و ادبم بدان ور و شناور شدم! من فرزند دجلهشکیبايي خود، در آن بالها غوطه

خوان و شاد بودم جا نغمهکه در آنکند. در زمانيمشهور است؛ هرچند آب آن مرا سیراب نمي
جا ساکن شد که موجب وحشت کردم؛ کالغي در آنهايش را استشمام ميو رايحة مطبوع گل

. آيا اين دادو ناخوشايندي من بود و صداي قارقارش که حاکي از جدايي بود، مرا آزار مي
جوانمردي و انصاف است که فرد جاهل در عزت و اوج باشد و من در قبضة خواري گرفتار 

 باشم؟!
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حساب و کتاب است! همچون چارپايي که با هاي روزگار کورکورانه و بيحوادث و مصیبت
قاعده و آشفته کند و مکان نشستن و برخاستن آن بيميکورمالي و افتان و خیزان حرکت 

ها و امور شگرفي که دهر سبب آن است، شود شاعر به مصیبتميامري که باعث است؛ 
 نکند:اعتنايي 

 وَ  مَا حادِثاتُ  الدَّهرِ  إلّا  خَوابِطٌ                  کَعَشواءَ   تَمشِي   مشیَةَ  المُتَرَهوکِ
 غَیرِ  مَبـرَکِأحیَاناً  عَلَي  وَ  تَبْرکُ      غَیرِ مَنهَـضٍ           وَ تَنهَضُ لِـإلرقَالِ فِي

 (215)همان:
ترجمه: حوادث روزگار چیزي جز چارپايي کورمال نیست که همچون فردي افتان و خیزان 

خیزد و گاهي در مکاني جنبد! در مکاني نامناسب براي شتافتن برميکند و ميحرکت مي
 نشیند.نامناسب براي نشستن مي

، در نتیجة مشاهدة وضع موجود در کردستان، زبان به ر کشي(براد«)براکوژي»پشیو در ديوان 
خوار جهاني و شکوه از روزگار و سردمداران نااليق محلّي، حزب بعث و حي امپريالیسم خون

گرفته، گشوده و با بیان سیطرة دزدان و  بازيسکوت جهان که سرنوشت ملي مردم کرد را به 
پراکني و رقابت و تالششان در جهت جنگ و نفرت کفايت بر امورتوز و بيسردمداران کینه

آبادي و پیشرفت سرزمینش و بهتوجهي نسبت حزبي ناسالم و ضد مردمي و برادرکشي و بي
ها و مصالح خون شهیدان و آرمانعدم اتحاد علیه رژيم خونخوار و فاشیست بعث و خیانت به

پشیو نیز همچون رصافي از تیره و تار پردازد. وسیع مياظهار اين امر در سطح ملي خويش به
اش فغان روزي وطن مادريسبب سیطرة غاصبان استعمارگر و سیهشدن آسمان سرزمینش به

مانند درختان هاي آنان بهنشاندهچیز آن میان استعمارگران و دست که همهدهد؛ سرزمیني سرمي
-ال و مقاصد استعمارگران و دستآمبهاست! حتي شهیدان هم در جهت نیل شده انگور تقسیم 

-خود تقسیم  هاي گوسفند میاننشاندگانشان مورد استفاده قرار گرفته و آنان را همچون رمه

 اند:کرده
 زي خؤتان؟ک رهن/ وهکهشي نهدابه دا/ چیتان هیشتووهشههڒچاره م نیشتمانهله 

  (87: 2006)پشیو،زي خؤتان!په به وانیشتان کردرمان بلیند بوو/ ئههیدان سهشه ر بههه
کرديد/ همة  میان خود تقسیم روز/ همه چیز را همچون تاکستانترجمه: در اين سرزمین سیه
کرديد)از آنان در جهت  گوسفندان)دارايي( خود تبديلها را هم بهافتخارمان شهیدان بودند/ آن

 کرديد(. منافع خود استفادهبه دستیابي



 169«معروف رصافی»و  «وپشي عبداهلل» اشعار در غربت و اندوه از گرفتهنشأت یبرونداد شعر

 

هاي بزرگ شوروي و آمريکا و سکوت وسیع، از سیاستيگر پشیو با نگرشي د و در جايي
بودن حقیقت مردمي» گويد:لوکاچ که مينظر  کند و طبقجهاني در منطقه شديدا انتقاد مي

ادبیات بزرگ راستین بايد بر اين واقعیت استوار باشد که مسايل اصیل را در برترين سطح 
-هاي درد و احساس و انديشه و عمل آدمي راه ترين ريشهقکنه عمیکند و به ممکن بیان

-گونهاست؛ بهرويکرد و رنجي عمیق نهفته چنین « پشیو»(؛ در اشعار 263: 1384لوکاچ،«)يابد

عنوان صورت نهايي ترين و حادترين مشکالت جامعه را بهکه همانند رئالیستي بزرگ، مهماي
 1پردازد.اي و جهاني ميتر منطقهمسائل بزرگبهکند و از خالل آن، ميمسأله مطرح 

 اي که دو تیمکند؛ مسابقهميها اشاره تبلیغ يك مسابقة فوتبال توسط رسانهاي بهدر سروده
شونده در آن، کاخ کرملین و کاخ سفید هستند و توپ آن، سر مردم کرد و دروازة آن روياروي 

اي منطقه ون گورستان است؛ تصويري از بحرانيکردستان و تماشاچیانش دنیاي ناشنواي همچ
 هاي بزرگ جهاني که توسط استعمارگران ايجاد شده است:تصوير کشیدن رنجدر جهت به

کريمل و کؤشکي  کهدوو تیپه /ێکرکي فؤتبؤل دهياند/ ياريیهنگووباس رايانگهکاني دهئاژانسه
 سپي

 ستان!ۆڒک گي وهڒنیاي کهر دماشاکهکوردستان/ ته ۆڵري کورد/ گتؤپ سه
 (141-142: 2006)پشیو،

 /سفید کاخ و کرملین هاتیم /شودمي برگزار فوتبال ةمسابق يكکردند/ اعالم  هاترجمه: رسانه
 !گورستانهمچون  خموش جهان تماشاچي /کردستان دروازه /کرد ةجمجم توپ

یدادگر بعث و خیانت واسطة خفقان حکومت بديگر، پشیو فضاي سرزمینش را به در جايي 
که کند؛ چنانميکشیدن وصف  ، فارغ از هوايي آزاد براي نفسنشاندهحاکمان مزدور دست

است؛ هاي زندگي رخنه کرده، همچون زباني که در دهان استقرار يافته ترين اليهعمیقبعث به
___________________________________________________________________________  

-تفاوتي ندارد که آن انسان، يك فلسطیني در سرزمین؛ کندپَشیو با هر انسان ستمديده و استعمارزده احساس همدردي و همزادپنداري مي.  1

برآنست که به قدر خلّاقیّتي که نصیبش شده، نظام مستقر را »که همواره يا سیاهپوستي رنجديده از آپارتايد؛ چنان هاي اشغالي باشد

رقبول تعهّدي در نزاع و کشاکش و گرايش به پذيرش تعهّد و التزامي گسست»( و اين امر از 20:1389گورديمر،«)فروبپاشد رچشمه « ناپذي س

بل رژيم ر يکي از سروده(. پشیو د4:1389گیرد)دوبه،مي ا هايش آرزو دارد انساني آزاد باشد و اسلحه در دست به دفاع از مردم فلسطین در مق

 صهیونیستي بشتابد:

رش دهک به ستینا چهلهوشي کوردي/ له چیاکاني فهلین و کهچهست بم/ به ربهمیزاديکي سهم!/ مني کورديش/ ئادهکهز دهنده حهچه ست بم/ هی

-کان/ به خوين دهکان، کلیسهوتهخؤن/ مزگهي ساوا دهي/ گؤشتي کؤرپهو داله تووشانهر ئهي/ بؤ سهشووشانهو بووکهر ئهرم بؤ سهبه

 (224ـ223: 2006شؤن)پشیو،

به  هاي فلسطین، اسلحه درترجمه: چقدر اشتیاق دارم!/ منِ کُرد نیز/ انساني آزاد باشم/ با لباس و کفش کُردي/ در کوه کنم  دست باشم/ حمله 

 شويند.خورند و/ مساجد و کلیساها را را با خون ميها/ به آن الشخورهايي که/ گوشت نوزادان را ميآن عروسك
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وران با واسطة تالش و خیانت مزدبعثي که پس از رخوت و گمنامي در گذشته، اکنون به
صحنة قدرت، ساية سیاه و شوم خود را بر فضاي سیاسي و اجتماعي کشور افکنده بهبازگشت 
بودن  کند و سیطره و نفوذ آن در زندگي مردم همچون نامريي و غافلگیرانهکلفتي ميو گردن

ه ها، هیأت سرکردگان سیاسي، پارلمان و ... ريشمرگ است و در تمامي امور زندگي از روزنامه
 است:دوانده 

ينئ سبه /کهگايهلهعس کهبه /ڒێگهده کهێدا/ زمانممانناو ده عس لهتان/ بهسايه !/ لهينهورهگه
المکوژ، تیويك بوو/ زهناسئ؟/ تا دؤينئ ههعس نه!/ کئ بهڒێپهزمان دهئاوه و ئیواران/ له

 کوو تارمايي مردن!/ لهس نايبینئ/ وهو که وههاته /وهرتان هاتهسه يسايه زلحؤرت، جرپن/ له
ناو  بینم/ لهعس دهدا/ بهکانرکردهوکیبي سهناو مه بینم/ لهعس دهدا/ بهکانژنامهڒۆني ێناو ماش

 (89ـ88)همان:بینمعس دهدا/ بهمانرلهفدي پهوه
چرخد/ ون زباني ميترجمه: بزرگ و عزيزيم/ زير ساية وجودتان/ بعث در درون دهانمان همچ

کند/ کیست عقل و انديشة ما تجاوز ميبعث قلدر است/ بامدادان و شامگاهان/ هوس کرده و به
پیش، پسرکي ولگرد، قاتل و لندهور بود/ در ساية که بعث را نشناسد؟/ بعث که تا چندي 

اپ چکه کسي وي را ببیند/ چون پرهیب مرگ!/ میان ماشین آنوجودتان بازگشت/ بدون 
ا بینم/ میان موکب سران/ بعث را ميها/ بعث را ميروزنامه بینم/ میان نمايندگان پارلمان/ بعث ر

 بینم.مي
 ـ نوستالژی و اغتراب مکانی3ـ 5

« درد»معناي به algiaو « خانهبهبازگشت »معناي به notosواژة نوستالژي از دو کلمة يوناني 
معناي احساس درد و رنج و حسرت نسبت امة آکسفورد بهناست. اين لفظ در واژهشده تشکیل 

که ، همچنان(840: 2003باي، )هورن چیزي است که گذشته و از دست رفته است آنبه
گذشته، به گذشته و اشتیاق مفرط براي بازگشتبهمعناي غم غربت، حسرت و دلتنگي نسبت به

وش کودکي، اوضاع خوش سیاسي، احساس حسرت و دلتنگي براي وطن، خانواده، دوران خ
: ذيل واژة 1386؛ باطني و سايرين،1381اقتصادي و مذهبي گذشته و ... است)آشوري،

نوستالژي روايت دلتنگي، احساس بیگانگي و بیزاري از واقعیات موجود و ممکن "نوستالژي(. 
هاي ادکاميش رفته و دستیابي بههاي خوشايند از بینآستانهو همچنین مجالي براي ورد به

 (.570: 1396)مظفري و ديگران، "گمشدة انسان است
 شدن و دوری از وطنـ تبعيد1ـ 3ـ 5
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شِکوه از سرزمین و اهل آن گشوده و با بیان در نتیجة وضع موجود در بغداد، رصافي زبان به
-بي رويدادهاي ملي وبهاعتنايي هموطنانش نسبت صفتان بر امور و نیز بيسیطرة اراذل و گرگ

مصالح قومي، بههاي شاعر براي آبادي سرزمین خود و خدمت ها و فراخوانتالشبهتوجهي 
چنین حقوقش ضايع که از ملتي غیر از عرب بود، اين پردازد که در صورتي اظهار اين امر ميبه

 شد:نميمهري واقع گشت و مورد بينمي
تِهَا يَومَاً وَ تُظْمِینِي! عَنْ                         ما کُنْتُ أحْسَـبُ بَغْداداً تُـحَـلِّئنِي    ماءِ دجْلَ

 حَتَّي تَـقَـلَّدَ فِیـهَا األمرَ زِعْـنفَـةٌ                            مِنَ األناسِ بِأخْـالقِ السَّراحِینِ
 غْـضِبُونَ لِأمْرٍ لَیْسَ يُرْضِینِيما ضَرَّنِي غَیْرَ أنّي الیَومَ مِنْ عَرَبٍ                            ال يَ

اً                            لَوْ کُنْتُ مِنْ عَجَمٍ صُهْبِ العَثانِینِ  تَـاهللِ مَـاضـاعَ حَـقّي هَکَـذا أبَدَ

 (621:2012)رصافي،
اش منع کند و مرا تشنه کردم که روزي بغداد مرا از نوشیدن آب دجلهترجمه: گمان نمي

من ها ادارة امور را در دست گرفتند. چیزي بهکه مردماني فرومايه با منش گرگا ايندارد! تنگه
اموري که براي من خوشايند نیست که من از قوم عربم که نسبت بهآسیب نرساند، جز اين

اين هاي ريشخدا سوگند! اگر از نژاد عجمشوند. بهخشمگین نمي ه  قرمز بودم، حق من هیچگا
 شد. گونه ضايع نمي

است که شود و اين ارتباط چنان نمي اغتراب معنايي اجتماعي دارد که از معناي روحي جدا»
دلیل است که اغلب افراد مغترب روحي، مغترب  پیکره باشند و آن بديناست از يكنزديك 

-پساعتنايي و معنا که اغتراب روحي آنان تا حد زيادي در اثر بي اند؛ بديناجتماعي نیز بوده

-رجب، بي«)اند.روي دچار احساس غربت شدهفرد ايجاد شده و از اين بهزدن جامعه نسبت 

 (.39تا:
است، بلکه شرايط و اوضاع نکرده  دلخواه خويش غربت را انتخابپشیو نیز همانند رصافي به

طلبان و حاکمان هاي سیاسي، بويژه قدرتفکري و اجتماعي مردم جامعه و رقابت و کشمکش
دري و آوارگي و دربهاش وي را مجبور بهستیزانهدلیل اشعار ستمودجو که با زور و ستم، بهس

تر از طلبان زور و زر برجستهاند؛ البته عامل حاکمان و قدرتشدن از جامعه نمودهزده پس
خاري خامة دستش به»است، زيرا  کرده اغتراب اجتماعي رصافي، پشیو را مغترب و آواره

(. پشیو اشعار انتقادي خود را همچون 1:2006محمد،«)در چشم آنان تبديل شده بود آتشین
اي سردمداران و خانة شیشههاي سخت و محکم را بهسنگداند که تکهکودکي بازيگوش مي

زند و خطوط قرمز را زير پا گذاشته و سعي ميقدرتمندان پرتاب کرده و آسايش آنان را  برهم
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آرمان هنر، تعاليِ تبار انسان و »زيرا در ديدگاه پشیو نیز  1عمومي دارد در روشن کردن افکار
، «بخشي و همکنشي روزافزونآگاهي»(؛ اين 409:1377پوينده،«)خودآگاهيِ نوع بشر است

کرده است؛ امري که سبب  (144-150: 1998تارو، )«چرخة اعتراض يا جدال»پشیو را وارد 
غربت میز در برخورد با شاعر و در نتیجه تبعید وي بهگیري قهرآخشم سیاستمداران و موضع

 است:شده 
ندي بهمالي شووشه /ردي هاويشتهبهئاسا/ پلووکهتوونشیعرم/ منالیکي چه ريان کردم!/ چونکهده
-ي دزراوا/ گلؤپیکي دهنجینهزاند/ له رووي گههیلي به شیعرم ريان کردم!/ چونکهوران/ دهگه

 (154:2006داگیرساند)پشیو، زار وؤلتيهه
هاي سنگگوش/ تکهترجمه: مرا طرد کردند/ چراکه شعرم/ همچون کودکي سرکش و بازي

کرد/ مرا طرد کردند/ منصبان و قدرتمندان پرتاباي صاحبسمت خانة شیشهسخت را/ به
-فته/ چراغي دهرتاراج گیري از گنجینة به چراکه شعرم/ خطوط قرمز را زير پا گذارد/ و با الهام

 هزار ولتي برافروخت.
 بازگشتـ اشتياق به2ـ 3ـ 5

؛ کوچ و 2کنندمي کتر را جاآن است،دادهردي وطن در چهآن از خونین دلي با هر دو شاعر
 بهترينبهبازگشت  براي حسرتشان و نوستالژي که برانگیزندة احساس 3تلخ با وطنوداعي 

___________________________________________________________________________  
در  گرفته از اعتقاد شاعر به ادبیات متعهّد است؛ چیزياين رويکرد نشأت.  1 که اغلب شاعران قديم و معاصر کُرد بدان پايبند و معتقد بوده و 

به و همواره سعي در بیدار کردن مردم و آگاهي  هاي جهان پیرامون خود ساختهنماي دردها و واقعیّتنتیجه اشعار خود را آينة تمام بخشیدن 

 سُرايد:( شاعر معاصر کُرد در اين باره چنین مي1986ـ1921اند. هیمن موکرياني)آنان داشته

م ههخـؤم ده  بئ!م نهسووتئ؟ شهکوو شاعیر دهدا وهلم                    کئ له ريي گهکـهلك رؤشن بزمي خهتا بهسووتیـن

 (177:2008)هیمن موکرياني، 

 سوزد، مگر شمع!سوزانم تا چراغ محفل مردم را برافروزم؛ هیچ کس همچون شاعر در راه)خدمت به( هموطنانش نميترجمه: خود را مي

جو دوري از آنها فراميوطن ز تمامي مردم، او را به ترک روح دردمند شاعر از قومش و اگاه .  2 آن رن ز  ا که  ي خواند تا از اندوهي  ردم  ،ب
ي زيرا از عواملي که فرد را در تاريکي اندوه مي»اين اندوه دور شود، ة گردد و از عوامل ايجادکنند آسوده عدّ اندازد خیانت و نیرنگ و ظلم و ت

 .(75تا:بي رجب،«)آيد.بر او وارد مي اي است که از سوي ديگرانو لطمه

، باعث تبعید وي شد زيرا کردستان هاي سیاسي و فساد رايج در حکومت اقلیمدر اعتراض به نابساماني اشعار کوبندة پَشیوها و . دیدگاه 3

 ها چشم ديدن روشنايي روز را ندارند: گويد، جغدهاي ساکن ويرانهکه خود ميهمچنان

-نه کهکهمان نهکهالنه ئارام ناگرن/ تا زيدهرتهو خهلنايه به رؤژي رووناک/ ئهنشین/ چاويان ههالوهبؤياني کهکونده چ زوو پیم گوتن/

 (2006:101الک)پشیو،

ر وهاي ويرانهترجمه: چه زود به شما گفتم که/ بوم ينشین را/ ديدة ديدنِ روشنايي روز نیست/ اين الشخوران آرام نخواهند گرفت/ مگ که قت
 زادگاه ما را به الشة مُرداري تبديل کنند.

قتل خواهد شیرينيگزيند زيرا نميشمارد و گرسنگي را برميشده گرمتر ميسوز فنالند را از هُرم ناني دزديدهدر نتیجه يخبندان استخوان خور 

در (. »2006:139پشیو،«)گیرندن و نفت وضو ميجا که با خوآن»کند؛ (؛ بنابراين سرزمینش را ترک مي4تا:باشد)طاهر، بي هاحسین او هنوز هم 
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رصافي و »چیزي که در زمان غربت  ؛ بنابراين اولینتاس جواني روزگار کودکي و و دوران
خانواده و نزديکان و بويژه وطن است؛ بنابراين پشیو کرد، اشتیاق آنان بهتوان مالحظه مي« پشیو

که زند؛ تا جايياش را در خالل اندوه خويش فرياد مينیز همانند رصافي، سرزمین مادري
کند؛ اي که تمام دنیا را در آن نظاره ميدارد و نیز آينهپنکردستان را چشم و بینايي خويش مي

وطني که ياد و خاطرش همچون مه همة وجودش را دربرگرفته و مانند پرچیني است که تمام 
ها و زمین و بیند! نه کوهچیز ديگر نميجز محدودة آن، هیچهستي شاعر را محصور ساخته و به

له  /ميک تهتؤ وه /ر چاومي له سهک تانهتؤ وهمانم!/ بیند و نه خدا را:  نیشتآسمان را مي
يماني به هؤي م/ تؤ تهکهدهدي موو دنیا بهي! له ناو تؤدا ههتؤ ئاوينه /ورت داومالوه دهگشت

ک بینم، نه ئاسمان/ جا نازانم! نه جیهان وهوي/ نه خوا دهبینم نه زهل دهتؤوه هیچ نابینم/ نه که
 (154م کوردستان)همان:کهد جیهان/ نیشتمانهقهي بهورهتؤ گه تؤ بچووکه/ نه

اي(/ کرده ترجمه: اي وطنم!/ تو همچون صلبیه و قرنیه هستي بر چشمانم)که ديدگانم را احاطه
بینم و انگاره اي! که در تو تمام دنیا را مياي/ تو آينهتو همچون مه/ از هر سو مرا دربرگرفته

ها را بینم/ نه گردنة کوهچیز نميسبب وجود تو هیچ رچین هستي که بهکنم/ تو همچون پمي
دانم! آيا جهان همچون تو کوچك بینم؛ نه آسمان را/ ولي نميبینم؛ نه زمین را/ نه خدا را ميمي

 اندازة جهان بزرگ هستي!/ اي وطنم! کردستان. است!/ يا تو به
هاي سرزمینش سوگند کوه، به1ايي از عشق وطني سوداديگر، چونان عاشق و شیفته در جايي

کلبة غربت و تنهايي خويش در خورد که تمام مناطق گرمسیر و سردسیر کردستان را بهمي
 دهد: تبعید و مکان دور از وطن انتقال

                                                                  
(. اين جالي وطن 1386:15مجاور،کريم«)دلیل مخالفت با سران احزاب کُرد، ورودش به خاک کردستان ممنوع است.بَرد و به سَرميغربت به

ناشي از سیطرة جاهالن و فرومايگان است، براي نزد رصافي امري قهري و همیشگي نیست زيرا شاعر در پِي ماللت روحي از فضاي بغداد که 

 گردد. کند و پس از چندي به وطن بازميجا را ترک کرده و به آستانه، قدس، سالنیب و بیروت سفر ميمدّتي آن

بديل بي(. در شعر او، وطن معشوقي 2005:3پشیو همواره مانند آفتابگردان، گردنش رو به سوي وطن و معشوق خم شده است)عبداهلل،.  1

ي  ن ا ز است که همواره قلب و خاطر شاعر را به خود مشغول داشته است؛ عشق پشیو به وطن چنان است که گاه در اثناي سخن گفتن از آن، ب

که در آن از اشتیاق به ديدار دوبارة وطن و در آغوش « وره و رکیفم چیاسپم هههه»شود؛ همچون شعري در ديوان معشوق اشتباه گرفته مي

 گويد:دن خاک و درآمیختن با آن سخن ميکشی

هینمه نگي دهدهر بئل تؤدا ههگهم/ لهکهبیر دهکان لهموو زمانهوسا ههک تانوپؤ/ ئهيشتین/ هاکا ديتت ئاويته بووين وههاکا ديتت پیك گه
 (350:2006گؤ)پشیو،

يپود در هم تنیديم!/ آن زمان، تمام زبانبسا ديدي که همچون تار و بسا ديدي که به هم رسیديم!/ چهترجمه: چه اي ها را فراموش م ر ب کنم/ 

 کنم.سخن گفتن با تو، تنها سکوت اختیار مي
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بؤ  وهبگوازمه وه/رمین و کويستانهگه م/ بهکهدووره کوردستانه که /چیا خواردووه سويندم به
ام که/ میهن دوردستم را/ با ها سوگند خوردهکوهترجمه: به(  80م!)همان:کهريبي، بؤ ژوورههغ

اي است که بر غربت عاطفه»سرزمین غربت و درون اتاقم بیاورم! گرمسیر و سردسیرش/ به
 خاطر احساس دوري از دوستان و افراديابد، بنابراين بهمي ويژه هنرمندان سیطرهافراد و به

عاطفه در حالت دوري  برند و گاهي اينسرميمحبوب خود، در حالتي از اضطراب و اندوه به
 (.186:1984عبدالنّور،«)دهد.هاي نوستالژيك و ديار محبوبان روي مياز مکان

شکیبايي نیست؛ آنگاه که آورد، قادر بهياد ميکه رصافي، وطن مألوف و خاطرات آن را بهزماني
آورده و سیل اشك از چشمانش هیجان زدن بر تارهاي قلب شاعر، او را بهزخمهاشتیاق با 

رقص از قلبش بههاي اندوه برآمده هايش با نغمهبر گونه هاي جاريکند؛ گويي اشكميطغیان 
 است:آمده 

بْرَةً              تَسـاقَط  مِنْ وَ لَکِنَّ لِـي فِي  اللّؤلُؤ  الرّطـبا   أجفانِيمَوقـِفِ الشّوقِ  عَ

 إذَا  ضَرَبتْ  أوْتار   قَلْبِي  شُجُـونهُ                بَدَتْ  نَغَماتٌ  تَرقُصُ  الـدّمْع مُنصَبّا

 (206:2012)رصافي،
شود. هايم جاري ميهايم همچون مرواريد نمناک از پلكترجمه: اما در هنگام اشتیاق، اشك

شود که اشك جاري را هايي هويدا ميخمه بزند، نغمهکه اندوه بر تارهاي قلبم زهنگامي
 آورد.رقص ميبه

اش، آرزوي بازگشتي دوباره سرد و سوزناک و برآمده از عمق قلب رنجديدهپشیو با آهي
اي سر بزند و براي کودکان هر خانهوطن دارد! تا با دستاني پر از شیريني و تنقالت بهبه

ترين کشیدن مردمك چشمانش و نوباوهآتش م بسازد و با بهنر هايي از ريسمانسرزمینش تاب
اي که بر سر راهش قرار دهد و هر گهوارهخانة هموطنانش هديه اش، روشنايي را بهسروده

 بورزد:کودک درون آن گهواره عطوفت آهستگي قامتش را روي آن خم کرده و بهگیرد، به
بهر ناکهشیريني سهمؤسکؤي چاوشین فیريان کردووم/ بئمناالني  /وهبیمه جارهمس ئهئاخ! به  م 
ي گلینه م/ لهدهردهبه ڒستم/ گبهلدهمناالن هه ۆب /رم و سادهي نهر جؤالنهۆکا/ زڵێهیچ ما

ريا سه يي بهشینهم/ بهگهڒێ تهێک بێيشکهێر بستم/ ههلبهساواترين هه کانم/ لهچاوه
 (.154:2006،)پشیووهنووشتیمهده

اند که/ بدون شیريني/ من آموختهبار برگردم/ کودکان سبزچشم مسکو بهترجمه: آه! اگر اين 
جاي شمع، سازم/ بهها ميهاي نرم و ساده/ براي بچهاي وارد نشوم/ بسیاري تابهیچ خانهبه
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سر راه خود  اي را برکشم!/ هر گهوارهآتش ميترين شعرم را/ بهمردمك چشمانم/ و نوباوه
 شوم!مي ببینم/ آرام بر آن خم

 ـ حسرت بر گذشتة شکوهمند3ـ 3ـ 5
وصف را سرود و در اين قصیده به« لَیلَة فِي مَلهيً»رصافي در جريان يکي از سفرهايش، قصیدة 

شود که شاعر، ميآن سیاحتگاه پرداخت. مشاهده و وصف اين مکان زيباي تفريحي سبب 
ياد بیآورد؛ او همچون عاشقي شیفتة وطن مألوف و محبوب به سرزمین محبوب خويش را

یت شود. در اين سفر، شاعر با مشاهدة جلوهاست که خیال وطن از او دور و جدا نمي هاي مدن
اظهار حزن و حسرت بر وضع اي میان اوضاع بغداد در زمان گذشته و حال، بهجديد و مقايسه

-گذشتة درخشان و تمدن شکوفاي آن در گذشته مي کنوني بغداد و ابراز اندوه و تأسف بر

 (. 579:1986فاخوري،پردازد)
-سرسبزي و طراوت گیاهان و انبوهي درختان و کشاورزيخیز بغداد که بهمنطقة آباد و حاصل

خاطر که بهافکنده، تا جايي رونقي بر آن سايهاست، اکنون خشکي و بياش زبانزد بوده 
روي بسیار شبیه چشمان يعقوب)ع( است که در پي از ؛ از اين استخشکي، سفیدرنگ شده 

ترين خاطر حزن بر يوسف)ع(، سفید شدند. بغداد که روزگاري بزرگدادن بینايي به دست
هاي بود، اکنون جوالنگاه مصیبتمدارس و مراکز علمي جهان عصر خود را در بر گرفته 

 دارد:روزگار شده و جهل بر آسمان آن سیطره 
 ا سَـوادَ  العِراقِ  بَیَّضَكَ   الدّهرُ                        فَأشْبـَهْتَ       مُقلَتَي     يَعْـقُوبَاي

 أيْنَ أنْهارُک  الّتِي  تَمْأل  األرضَ                         غالالً     بِسَیحِها   وَ    حـُبُـوبَا
 ماحیات    أنوارهنّ       الجُدُوبَا                إذْ حَکَتْ أرْضك السَّماءَ  نُجُوماً         

 اسْتَحـالَتْ  کُدْرةً    وَ   شُحُـوبَابَغدادَ                        لَهفَ  نَفْسِي عَلَي   نضارةِ  
 رُوبَاوَ   زُرُوعاً  وَ   أربُعاً   وَ   دُلُوماً                         أينَ بَغْدادُ  وَ  هيَ  تَزْهُو  عُ

 فَجاشَـتْ    دَواهِیاً   وَ  خُطُوبَـا      جَهْلُ                  بِهَا الأقفَرَتْ أرْضُها وَ حَاقَ 

 (205:1953)رصافي،
ترجمه: اي سیاهي سرزمین عراق)مناطق آباد و سرسبز عراق(! روزگار تو را سفید کرد پس 

اش، زمین را سرشار از جاري اي. کجاست رودهايت؟ که با آبشبیه چشمان يعقوب شده
دلیل خشکي همچون آسماني شده است که ساخت! زمین تو بهها و محصوالت ميغلّات و دانه

تیرگي و اند. واحسرتا بر شادابي و خرمي بغداد که بهستارگانش نور خود را از دست داده
هايش و راهها پژمردگي گرويده است. کجاست آن بغدادي که با علوم و کشاورزي و خانه



 1400 ، بهار و تابستان1 هشمار، 26، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 176

 

ها آن احاطه يافت و بالها و مصیبتبالید؟! زمین آن متروکه و خشك شد و جهل بهخود ميبه
 بر آن بسیار شد.

-عباسها وجود دارد)عاليگذاريها و ارزشمدرنیسم اين تقابلمعموال در نقدهاي پست

ا شهر زادبوم و ... پديده همچون وطن، روستا ي (؛ مقايسه میان گذشته و حال يك13:1387آباد،
الکس »کند. مياش همواره بهتر از زمان کنوني آن جلوه که در ديدگاه شخص، حالت گذشته

، هر عصري از مدرنیتة خود بیزاري جسته »گويد:مي کوسیکالین است؛ هر عصري از همان ابتدا
 : مقدّمه(.1382«)است.داده خود ترجیح عصر پیشین را به

-پشیو نیز تصوير حسرت بر گذشتة شکوهمند و رؤيايي وطن تجلي  همچون رصافي، در شعر

هاي سرسبد در میان تمامي سرزمیندانه و گل جا که وطن خود را در گذشته، يكيابد؛ آنمي
هاي هاي خائنان و خودفروختهکند که اکنون در عصر مدرنیته و با دسیسهميعالم معرفي 

-داده و نعمت وه و زيبايي پیشین خود را از دستهاي دشمنان خارجي، شکداخلي و توطئه

است. شاعر براي تعبیر از اوج نفرت خود از اين دشمنان، کالمي نیشدار و يغما رفته هايش به
 وي نسبت« 1طردگرايي»گیرد که تعبیرکننده از روحیّة کار ميکوبنده و آمیخته با خشونت به

با خشونت پديدة توأم يي همیشه يك استعمارزدا»استعمارگران دارد چراکه به
ها نسبت به استعمار، ناشي از خشمي آتشین و غالبا متکي طغیان»( و 27:2001فانون،«)است

کار گرفته شده است؛ يعني همان عملي است که علیه خود استعمارشدگان بهبه
 سرايد:(. پشیو چنین مي346:1393سیدمن،«)خشونت.

                                                                                                                                                                                            
 ي پیترؤل، ئاخ گاز و کیمیا! دهنیشتماني من شانیشتمان بوو/ ئاخ سه

 (.151:2006وادي دنیا!)پشیو،ي خؤيي و/ گهبنهؤجه و گايسي عرهکرد؟/ تهئاخ چییان لئ 

___________________________________________________________________________  
به پَشیو، سُروده در شعر« Exclusionism:طردگرایی»هاي بارز از نمونه.  1 ا  ر ان  ن آ اي است که در آن استعمارگران را خطاب قرار داده و 

ز وي، شاعر سرزمین خود را مکاني غیر مناسب براي اقامت بیگانگان وصف ميخواند؛ ترک کردستان فرامي ا ر  آن غی ب  کند؛ سرزمیني که آ

بش شور کسي ديگر را سیراب سیراب نمي کند و خاک آن پذيراي دانة بیگانگان براي رُشد و نمو نیست؛ سرزمیني که میوة درختانش کال و آ

 سرايد: چنین مي و عسلش به کام استعمارگران تلخ است. شاعر

درهن برؤن/ میوهي لئ شین نابئ/ بارکهوي ئیمه داني ئیوهن برؤن/ زهن/ بارکهتر تیرئاو ناکهسیکيکان جگه له من/ کهن برؤن/ کانیاوهبارکه -ي 

 (.138ـ137: 2006متان تاله)پشیو، نگوينمان به دهکانمان کاله/ ئاومان سويره/ ههخته
در ها غیر از من/ کسي ديگر را سیراب نميع کنید و برويد!/ چشمهترجمه: بساطتان را جم ا  نة شم ا د  / کنند/ بساطتان را جمع کنید و برويد!

خ خاک سرزمین ما نمي ل ا ت ام شم ک رويد/ بساطتان را جمع کنید و برويد!/ میوة درختان ما نرسیده و کال است/ آبمان شور است/ عسلمان به 

 است.
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هاي دنیا( بود/ آه! عصر نفت، آه! گاز و شیمي/ سرسبد)میان تمامي اقلیمترجمه: وطن من گل 
حسین( و گاوهاي وسط خرمن )صدام 1ايآه! چه بر سرش آوردند؟/ آن مردک فروماية عوجه

 )استعمارگران(.هاي دنیاشرفخودماني)خائنان محلي( و/ بي
زمان گذشته روي سبب اشتیاق فرد به دور شدن از زمان حال و میل و گرايش بهگاه اغتراب به

کند که دهد زيرا فرد، نقطة اوج کامیابي و زندگي شکوهمند خود را در گذشته جستجو ميمي
 (.29:2005داده است)عبداهلل، اي را از دستدر زمان حال، چنین کامیابي و شکوهمندي

 ـ آرزوی لمس خاک و استشمام هوای وطن4ـ 3ـ 5

پشیو عالوه بر رنج و اندوه ناشي از غربت و درد دوري، حسرت ديدار و لمس آب، خاک، 
زندـ وي را مياش موج درخت، کوه و سرسبزي سرزمینش هم ـ که در خاطرات گذشته

مشتاق و امیدوار کرده که که همین حس غربت، وي را بسیار سازد تا جاييرنجور و غمناک مي
 ها را بیايد و با تمامها و گیاهان وطن را از ياد نبرده، آنکه رايحة گلهرچه زودتر تا وقتي

-گیا و گوله پنجه ێندالي دار/ ههگه ێندهه /لکوو تا زووهبه /مهقاژهلهپه کند:وجود استشمام 

بیر نیان لهۆترسم بالم دهيادم بچئ/ به هناترسم ناويان ل مستگیر خهده ێوي/ ئهکیويله
 (154:2006)پشیو،م!که

وحشي میهنم را  که هرچه زودتر/ مشتي برگ درخت و/ گل و گیاهترجمه: پرپرزنان/ برآنم 
 مشان/ که از فراموشي بويشان در هراسم! فراچنگ آورم/ نه از فراموشي نا

مطبوع سرزمینش را تواند بار ديگر هواي که ترس از اين دارد که هنگام مرگ هم نهمچنان
ند ذرهبههايش نیازمندي سپردن، ريهکند و در لحظة جاناستشمام  زن اي از هواي وطن را فرياد ب

کنند که با شاعر غريب و نامأنوس باشد و يا در خاکي غیر از خاک سرزمینش، وي را دفن 
 زبانش را نفهمد:

 واي والتنن/ بؤ تؤزقالیك ههێکانم بزريكرگا/ سییهمهرهسه ترسم لهده /ژاوهڒمنیش زراوم 
 (185)همان:و تیي بگات!زمانم، ئه و بم/ نهني ئهۆمن ئاشناي ب خاکیك/ نه ترسم بمنینهده

هايم براي اندکي هواي دادن/ ريهترسم در زمان جانام/ ميترجمه: من نیز زهره ترک شده
رسم در خاکي مدفونم کنند که/ نه من با بوي آن آشنا باشم/ و نه تفرياد برخیزند/ ميوطن/ به

 او زبانم را بفهمد.

___________________________________________________________________________  
 (.1392:671است)موجاني و ديگران،« حسینصدّام »ي در تکريت و زادگاه نام روستاي« عوجه».  1
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از تنهايي و انزواي اجتماعي خود در غربت وحشت دارد؛ محیطي که در آن،  در واقع، پشیو
هورتوالنوس و «)ماندن بیشتر است.توانايي کنش متقابل کمتر و احتمال بیگانه»

 (.61:1394ديگران،
در به، اشتیاق «ضَالل التّأريخ»غربت و در خالل سرودن قصیدة در زمان  دوستان و نزديکاني که 

-که باد بهکاش هنگاميکند که ايساخته و آرزو مياند، قلب و روح رصافي را محزون «رُصافه»

ويژه سرزمین محبوب خود برسد؛ بهشود تا بهوزد، بر پیکرة آن باد آويزان سوي بغداد مي
هايش، روح او ها بر گونهشدن سیل اشك بر جاريآورد، عالوه ياد ميکه مادرش را بهگاميهن

شود؛ گويي اشتیاق شاعر، شاهین تیزپروازي است که قلب ناپذير مينیز غرق در اندوهي پايان
 ربايد:برکنده و مي او را از میان سینه

 مَنْ   بِالرّصافَـةِ   شَـیِّقُبِـأنّي  إلَي             خَلِیلي هَلْ مَن بِالـرّصافَةِ  عـالِمٌ        
نّیْتُ    لَوْ   أنّي     بِهَا    أتَعَـلّقُ  بِالدٌ  إذَا   هَبّتِ  الرّيـحُ   نَحْوَها                    تَمَ

 قَ خَدّي مُطْـلَقُأبِیتُ  عَلَي  شَوْقٍ و قَلْـبِي مُوثَقٌ                    بِهِمِي وَ دَمْعِي   فَوْ
 إذَامَا   تَذَکَّرْتُ  العَجُـوزَ  بَکـیتُها                   بِدَمعٍ بِهِ  األهْدابُ  تَطفُو  وَ تَغْـرقُ
 وَ مَا شَرَقِي  بِالدَّمعِ يا أمّي  وَحْدَهُ                  وَ لَکِنْ بِرُوحِي عِنْدَ  ذِکرَاکِ أشْرقُ

 بَینِ جَـنبَيَّ  سَوْذَقُوْقُ حَتّي کَأنَّـما                   تَخْـطـفُهُ  مِنْ وَ يَهْفُو بِقَلْبِي الشَّ

 (538:2012)رصافي،
ديدار ساکنان رصافه مشتاقم؟ دانند که من بهاند ميترجمه: اي دوست من! آيا آنان که در رصافه

باد آويزان شوم. شب را  کاش بر آنکنم که ايسوي آن بوزد، آرزو ميسرزمیني که هرگاه باد به
که مادر پیرم هايم روان. هنگاميکنم و قلبم نزد آنان است و اشك روي گونهبا اشتیاق سپري مي

 شوند. ايور و غرق ميهايم در آن غوطهکنم که مژههايي گريه ميآورم، با اشكياد ميرا به

شوم، بلکه با روحم ر نميکنم و گلوگیياد آوردنت، تنها با اشك بغض نميمادر! هنگام به
ني طوريآورد، بهوجد ميرسد(. اشتیاق قلبم را بهلب ميشوم)جانم بهگلوگیر مي که گويي شاهی

 ربايد.ام ميآن را از میان سینه
کوشد که وطن را از طريق تابلوي ، ميسرزمین مادريبازگشت بهنشین ناتوان از آنگاه که غربت

که در میان مکان واقعي که غربت است و ايگونهد انتقال دهد؛ بهخیال و انديشة خوشعري به
-مکان خیالي که وطن حقیقي اوست، وي فقط با جسم در مکان اول يعني غربت زندگي مي

(. 2:2012برد)رواندزي،سرميکند، اما با روح و احساس در مکان دوم، يعني سرزمین مادري به
-مي« بیرکوت»ياد خانواده و مادر و روستاي زادگاهش به« شوروي »به کردنپشیو هنگام کوچ 
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زندگي در غربت، دلتنگي و افسردگي شاعر افتد و با يادآوري خاطرات گذشته و اجبار به
اگر که حتي  1شودقدر برايش مقدس ميآن که سرزمین و زادگاهششود؛ تا جاييدوچندان مي

ر  و بازيگوشي کودکانه کتكخاطر رفتار مادرش وي را همانند دوران کودکي به بزند و حتي شی
زادگاهش هرچه از گل و درخت و برگ و ... سر بهگرداند، هنگام بازگشت خود را بر او حرام 

 بوسد:لیسد و ميراهش بیايد، مي
-جارهمر ئهگهچي، ئهنیم/ که ڵشقي تامي تفت و تانیم/ ئه ڵم و منارهوگیان!/ ئیستا گهي دايهئه

-شیهي شیري خؤت/ من به تهرام کهحهي/ لیشم لیشم بده«/ بیرکووت»وه ويتهريم بکه /شیان

 (46:2006!)پشیو،وهيلیسمهده ڕێچیم بیته  /ڕ، قوڵرد، گوه/دار، بهريسمهمنالي دهي که

تند و تلخ هاي نیمهام و ديگر کودک نیستم/ شیفتة طعمترجمه: اي مادر جان!/ اکنون بزرگ شده
اگر مرا بزني/ و شیرت را حرامم کني!/ با  بیفتد/ حتي« بیرکوت»ستم/ اما اگر دوباره گذرم بهنی

ريسم/ هرچه را سر راهم ببینم دوک دوران کودکي/ دار و درخت، سنگ و گل و خاک را مي
 بوسم.لیسم و ميمي
 ـ مقایسة پشيو و رصافی6

سوي قضا و رفتن انگشت اتهام بهنشانهگريبان زمان و روزگار و زدن بهدر شعر رصافي، چنگ
روزي و بدفرجامي بسي آشکارتر و بارزتر از شعر پشیو است و چنین عنوان عامل تیرهقدر به

 امري در اشعار پشیو کمتر قابل مشاهده است.
انزواي اجتماعي در اشعار رصافي بسیار قابل مالحظه است ولي شِکوه و گله از مردم منتهي به

ي اعتراض پشیو بیشتر برآمده از نارضايتي از حاکمان فاسد و سیاستمداران نااليق شِکوه و صدا
 است.

وطن و خورده بهکالم رصافي دربارة ظلم و چپاول و استعمار بیشتر منحصر در چارچوبي گره
مردم خويش است، اما سخن پشیو دربارة بیداد و استعمار، گاهي از مرزهاي کردستان فراتر 

 گیرد.خود ميفراملي و جهاني به رود و رنگيمي

___________________________________________________________________________  
داند که خدا، آسمان و ستاره هم ندارد. در مفهوم خاک و وطن نزد پشیو چنان معنايي ژرف دارد که فردِ فاقد خاک و سرزمین را فردي مي.  1

 گرد به اين مفهوم پرداخته است:و دوره ، خطاب به فردي کولي«وره و رکیفم چیاسپم هههه»اي در ديوان سروده

بئ/ خوا و ئاسمان ي بستیك خاکي نهوهستیره و خوا/ ئهگیره بؤ ئاسمان و ئهچ که/ چاو مهرت شؤر که/ ملت کهر پیي خؤته/ سهئاسماني تؤ به

 (16:2006ي کوا؟!)پشیو،ستیرهو ئه

گردنت را خم کن/ به دنبال آسمان و ستاره و خدا چشم نگردان/ آن کس که  /ترجمه: آسمان تو زير پاي خودت است/ سرت را پايین بینداز

 اي نیست!يك وجب خاک ندارد/ وي را خدا و آسمان و ستاره
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گرفته از سرخوردگي و ناکامي در زبان شعر رصافي آمیخته با اندوهي عمیق و فروخورده نشأت
ها است اما پشیو ناکامي و بغض و اندوه خود را با خشمي محقق ساختن رؤياها و خواسته
 يابد. ر درد و اندوه تجلِي ميدارد که فراتر از اعتراض و اظهاکوبنده و طغیاني فراگیر ابراز مي

در زمینة بیان مفاهیم و معاني بسیار و گنجاندن آن در قالب جمالت و عبارات کوتاه، شعر 
با پشیو از ايجاز و اختصار بیشتري نسبت به شعر رصافي برخوردار است که اين امر در مقايسه 

 ساير شاعران کرد نیز مشهود است.
افي و سرايش آن در قالب قصیده و نو بودن اشعار پشیو و با وجود کالسیك بودن اشعار رص

نوازي خاص خود را هاي کهن شعري، اشعار پشیو موسیقي و گوشعدم سرودن آن در قالب
هاي قديمي بر شده در قالبکند که شعري سروده داراست و خوانندة اشعارش احساس مي

 اساس عروض خلیلي را پیش روي دارد.
شود که فلسفة شاعر را نومیدي و يأسي عمیق ميبیشتر منتهي بهحزن و اندوه رصافي 

نسان ميدستخوش اعتقاد به ا -جبر و عدم اختیار در زندگي و سیطرة قضا و قدر بر سرنوشت 

که پشیو از طريق بازگو کردن اندوه خود با نسل آينده، راهي به سوي امید و کند، در حالي
 شود.رداب حتمیت قضا و قدر گرفتار نميگشايد و در گروشنايي مياي بهروزنه

يك میزان و در سطحي مسائل سیاسي، اجتماعي و وطن در شعر پشیو و رصافي بهپرداختن به
بازگويي مسائل سیاسي و مشکالت اجتماعي، همگن است و هر دو شاعر توجه خاصي را به

اند؛ گويي ف داشتههاي وطن و زادبوم خويش معطوظلم و تبعیض، استعمار و استبداد و رنج
 سیاست، جامعه و وطن است.خورده بههنر شعري اين دو گره

هاي روحي خود، ها و دردها براي تسکین زخمها، ناماليمتپشیو در هنگام سخن گفتن از رنج
دهد تا نويددهندة فردايي روشن و برطرف از خالل ديالوگ محبوب خويش را خطاب قرار مي

ن قلب و روح شاعر باشد، اما در شعر رصافي حضور چنین محبوبي شدن ابرهاي تیره از آسما
شود و اگر کسي مورد خطاب قرار گیرد، غالبا در قالب دوستان شاعر ندرت مالحظه ميبه

 ماند.محصور مي

 هانوشتـ پی7
جي. لؤ برزنشیودا نوشتة ههبدولال پهکاني عهتي له شیعرهني کوردايه. اليه1: ادامة پیشینة پژوهش

ي ورهشیو له شیعري گه. په3ردي شفیق)مجلّة هاوالتي(. ي نیشتمان اثر هه. گوالله سووره2
ي بئ نوشتة سلیمان ر گرفهو ئاگره هه. يا خوا ئه4دا اثر فرامرز آقابیگي)مجلّة رامان(. ژن

شیو اثر سهراب هکاني ديواني پي چاپه ساختهربارهشیو؛ دهبدولال پهداني عهسیداره. له5دلسؤز. 
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ت به نیك له دنیاي تايبه. اليه7لؤک نوشتة دلشاد عبداهلل. فره. به6لحافدوزي)روزنامة آشتي(. 
. 9ژوو نوشتة طلعت طاهر. شیو قوربانیي میژووي ئاوهبدولال په. عه8شیو اثر ناصر باباخاني. په

. دراما له 10ر(. ار در سايت رووبهشیو اثر نوري بیخالي)انتشبدولال پهکه بؤ عهبؤ پیاوه سپییه
ربازي ون و سه»ي دوو شیعري وه. خويندنه11شیودا اثر صابر رشید. بدولال پهکاني عهشیعره
تي، سايهي کهشیو له روانگه. په12شیو نوشتة سعداهلل نوري)مجلّة سروه(. بدولال پهي عه«پیلینان

کي لهستهماي شیعر له به. سه13)مجلّة مهاباد(. وه نوشتة سعداهلل نوريلويست و شاعیريیههه
شیو اثر جبّار صابر. بدولال پهي عه«ونويژي نامؤيانشه»ر شیعري کردنیك له سهژووروودا؛ قسه

اثر رزگار « زيلگرت دابهي ههنتاکهجه»و « شیوداي پهرگهر دهک له بهيهوهنگرانهسه. »14
-ري تینوويتيو پهشیو له شیعري ئهتي پهسايهي کهوهنگدانهره. »15خؤشناو)مجلّة سروه(. 

قلم  به« دارهشیو سووتمانیکي گلپهزماني په»و « شیوزماني شیعري په»روزنامة خَبات( و «)دا
. 17ک اثر آزاد مصطفي رزگار. ند تابلؤيه. دوانزه وانه بؤ مناالن و چه16وان فرهاد محمّد. شاخه

بدولال . دوو ئاوا بوون؛ عه18شیو نوشتة زياد نادر عااليي. بدولال پهر ژياني عهسه ئیستیك له
-. ئستاتیکاي شار له19دا اثر سامي هادي)مجلّة روفار(. نگنگ و ماناکاني رهنیوان رهشیو لهپه

 شیودا نوشتة صدّيق سعید رواندزي)روزنامة خبات(. و په 1نیوان گؤران
ف رصافي اثر عزّت ملّاابراهیمي و نويد پیري)مجلّة زن در توسعه و . زن در نگاه معرو1

اي است که نامه. نقد و بررسي آثار شعري و شخصیّت معروف رصافي عنوان پايان2سیاست(. 
هاي پايداري در . بررسي تطبیقي جلوه3است. حمیدرضا مشايخي در دانشگاه تهران نوشته 

-اهلل زارعي ف رصافي نوشتة اسداهلل لطفي و حشمتقزويني و معرو شعر ابوالقاسم عارف

نامة فقر و غنا در شعر معروف رصافي . پايان4هاي خارجه(. کفايت)مجلّة ادبیات فارسي و زبان
-. التزام ديني در شعر معاصر عربي؛ بررسي5است. لو در دانشگاه سمنان نگاشته که ثريّا سراي

بويه و ابراهیم ناطق تجرق)فصلنامة ادبي دالعلي آلموردي در شعر معروف الرّصافي نوشتة عب
. کتاب اخالق و حکمت در شعر معروف رصافي اثر سعید امیري و سکینه 6متون اسالمي(. 

الممالك فراهاني و معروف الرّصافي . بررسي تطبیقي مضامین سیاسي در اشعار اديب 7مالمیر. 
. شاعر عربي معاصر 8هاي ادبي(. ژوهشجهرمي و طیّبه امیريان)همايش پاثر فاطمه تسلیم 

انصاري)مجلّة دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه معروف الرّصافي نوشتة محمود شکیب 

___________________________________________________________________________  
وي از پیشگامان نوآوري . (29تا:)آمديان، بيدرگذشت 2196زاده شد و سال حلبچه در شهر 1904سال «گؤران»مشهور به « عبداهلل سلیمان».  1

گرايانة ادبیات کُرد بود که به علّت بیماري سرطان در سلیمانیه درگذشت)موجاني و در شعر معاصر کُرد و يکي از مؤسّسین سبك واقع

 (.1392:835ديگران،
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. احوال و آثار معروف رصّافي شاعر سیاسي اجتماعي معاصر عراق اثر احسان 9خوارزمي(. 
الشّعراء بهار ة نسائیات ملك . مقايس10طاهري)مجلّة دانشکدة علوم انساني سمنان(. اسماعیلي 

. بررسي 11نیا و فاطمه داشن)نشرية زن در فرهنگ و هنر(. و معروف رصّافي اثر ناصر محسني
ني و  تطبیقي موسیقي شعر معروف الرّصافي و فرّخي يزدي نوشتة عبّاس گنجعلي، راضیه مسکی

معروف و نهي از منکر در . بازتاب قرآني امر به 12نعمان أنق)مجلة بحوث في األدب المقارن(. 
. 13شعر معروف رصافي شاعر معاصر عراق اثر عبداألحد غیبي)مجلّة أحسن الحديث(. 

معروف الرّصافي و نزعته االجتماعیّة إلي المرأة و الفقر نوشتة أبوالفضل رضايي و عبداهلل 
، حمید ولي . المفارقة التّصويريّة في شعر معروف الرّصافي اثر14شفیعي)مجلّة لسان مبین(.  ده زا

. نقد و تحلیل شعر معروف رصافي 15علي صیّاداني و علي خالقي)مجلّة إضاءات نقديّة(. 
. معروف الرّصافي 16است. اي است که محمّدجواد حصاوي در دانشگاه تهران نوشته نامهپايان

. 17( . مُحلّلٌ اجتماعي للفقر و الحرمان اثر اسماعیل نادري)مجلّة دراسات األدب المعاصر
اي است که نامهالزّهاوي و معروف الرّصافي پايانبازتاب علم و دين در شعر جمیل صدقي 

. کتاب ظاهرة التّمرّد في أدبَي الرّصافي 18است. تجرق در دانشگاه قزوين نوشته  ابراهیم ناطق
 و الزّهاوي نوشتة سفّانة داود سلوم.

 ـ نتيجه8
 _گرفته از عوامل شخصي و اجتماعي دو شاعر نشأت پديدة اغتراب در شعر اين. ظهور 1

دار شدن در وجود و لحظة آغاز حیات با آنان زاده شده و با ريشهسیاسي است که از همان 
 است. شخصیتشان، متعاقبا در شعر و ادب آن دو ظهور يافته 

و يکپارچه و اي متحد آل خود که نمايانگر جامعهساختن آرمانشهر ايده . دو شاعر در محقق2
دور از سلطة استعمارگران و سیادت فرومايگان و جاهالن و چپاولگران بوده و فارغ از تعصب، 

فرهنگي و سیطرة عادات و رسوم  _ماندگي سیاسي تباهي اخالق، ظلم و اجحاف، عقب
 گسیختگي موازين و معیارها، رواج رشوه و وخامت و فساد امور اداري، تبعیضعشیرتي، از هم

رفتن آزادي و امنیّت و ... است، ناکام مانده و دچار اغتراب روحي  اتي، برادرکشي، از میانطبق
 اند. و نفسي شده

 -به میراث علمي  اعتنايياجتماعي و بي _ها و معیارهاي واالي اخالقي رفتن ارزش. از میان 3
ماندگي عقب به دستاوردهاي شکوهمند پیشینیان که سببفکري گذشتگان و اهمال نسبت 

به فريادهاي روشنگرانة توجّهي جامعة عرب و کُرد از کاروان علم و تمدّن گشته و نیز بي
حال حقیقت تلخ و دردناکي  روشنفکران و نخبگان اجتماعي، کابوس وحشتناک و در عین
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ساخته و عزلت روحي و جامعة خود دردمند و آزرده بهاست که روح هر دو شاعر را نسبت 
 است. شان را دوچندان کرده عياجتما

-هاي غربتجلوه با مرتبط کلمات میان در زيرا شاعر است؛ هر دو توجه صدر در . وطن4

 هايهها دارد. جلوبسامد بیشتري از ساير واژه  وطن نوستالژي با مرتبط هايگزيني، واژه

،بیشتر مي مکاني غربت هرچه يابد؛ميفزوني  اغتراب مکاني تناسببه نوستالژي دو شاعر  شود

 يابد.ميافزايش  خاطر آن نیزو اندوه به وطن نوستالژي
کند؛ اش را بازگو مي. پشیو بسیار پوياتر وژرفاتر از رصافي، مسايل و مشکالت ملي و میهني5
هاي که کنشکند؛ تا جاييمياي جلوه که اغتراب و اندوه وي، فرامحلي و فرامنطقهايگونهبه

اي بزرگ همانند شوروي و آمريکا و حتي؛ سکوت جهانیان نیز رنج، ناراحتي و غربت هقدرت
 افزايد، اما اغتراب در اشعار رصافي بدين گستردگي نیست.  روحي پشیو را دوچندان مي

گیرد، بیشتر اشعاري توفاني ميهاي پشیو که از آتشفشاني نهفته در باطن شاعر نشأت . سروده6
کرد. اطالق  «سرودهطغیان »توان بر آن، عنوان در دريايي متالطم است که مي و کوبنده و مواج

تر و نیشدارتر از رصافي است و دامنة واژگان هجوآمیز و گاه زبان شعري پشیو بسیار گزنده
 تر از شعر رصافي است.رکیك در شعر پشیو بسیار پربسامدتر و گسترده

از آن، سرنوشت خود، مردم و ناکامي حاصلو يأس و  . رصافي بر اثر اغتراب روحي7
نمايد، اما پشیو در اوج اغتراب و سپارد و آرزوي مرگ ميقضا و قدر ميسرزمینش را به

-سپارد، بلکه بهقضا و قدر نميهیچگاه ناامید نشده و سرنوشت مردم و سرزمینش را به آوارگي

دة سرزمینش هستند و حتي بعد از سپارد که امید آيندست کودکاني در میان مردم خويش مي
 نزنند.قدر امیدوار است که سرنوشت سرزمینش را بیگانگان و دشمنان رقم مرگ نیز باز آن
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